
Peñíscola - PN d'Irta - Torrenostra.



1 0-01 -201 9. Peñiscola - PN d'Irta - Torrenostra.

Om 11 :1 0 vertrekken we van de camping en gaan naar het
PN d'Irta net buiten Peñiscola.
Daar op het eind van het Font Nova appartementencomplex
zetten we de camper op een parking en beginnen we aan
een wandeling van 8,5 km (11 :44-1 4:50).

LB: Veld met artichokken.
RB: Jonge citrusboompjes.
M: Kust ten zuiden van Peñiscola.
LO: Grens van het PN d'Irta.
RO: Calycotome infesta.



We hebben een mooie wandeling

van 8,7 km door de ruige

kuststreek van het PN de la Serre

d'I rta.



Over een brede pad sti jgen we door een ruig landschap van
vri j kale hell ingen met struiken naar de Coll d'Imberri (208
m).

LB, RB: Pad van Font Nova naar Coll d'Imberri.
MO: Coll d'Imberri.
RO: Affodil?



Daar dalen we via een smal pad door het struikgewas af
naar zee.

RB: Huis in de wildernis, Mas el Rull.
LO: Een kleine olijfgaard.
RO: Jasione corymbosa.



Aanvankeli jk dalen we niet sterk. Dan komen we op een
punt met aardig zicht over de kust en gaat het aanzienl i jk
stei ler omlaag, ca. 1 4%.

RB: Calycotome infesta.
LM: Erica multiflora.
MM, RM: Europese dwergpalm, Chamaerops humilis.
MO: Serra d'Irta.



Dit keienpad is vri j lastig, we zijn bl i j met de stokken voor
het evenwicht.

RO: Playa del Pebret.



Om 1 3 uur komen we vlak aan zee en slaan we links af en
lopen over een breed pad paral lel aan de zee.

LB: Jasione corymbosa.
LM: Linksafnaar die toren.



LB: Vissersboot.
MM: Vleugelstreepzaad,Crepis sancta.
LO: Eikapsel?
MO: Krabbetje.



Op deze route zien we opmerkeli jk veel Europese
dwergpalmen.

LB: Euphorbia sp.
RB: Roze peper, Schinus terebinthifolius.



We klimmen weer omhoog. Naar de Torre
Abadum. Kliffen staan hier loodrecht boven
zee.

LB, RB: Acantilados de Abadum.
RO: Echt duizendguldenkruid,

Centaurium erythraea.
LO: Torre Abadum.



Deze toren was vroeger één van de vele wachttorens langs
de kust, die vroegti jdig voor overvallers moesten
waarschuwen. Mogeli jk zelfs nog uit de Moorse ti jd.

LB, MB: Torre Abadum.
RB: Zicht op Peñiscola.



We zien een bord, dat vertelt dat het PN Serra d'I rta zich
ook uitstrekt over een stuk zee. Zo te zien moeten ook
duiken hier interessant zi jn.

RM, LO: Zicht op Peñiscola.
RO: Knikkende klaverzuring, Oxalis pes-caprae.



Om 1 4:50 zijn we terug bij de camper en na een kop thee
ri jden we om 1 5:00 via Peñiscola naar de N340.
Om 1 5:40 staan we aan het strand in Torrenostra.
's Avonds komt een Duitse camoperaar langs met een
papiertje, dat de Spaanse politie achter de ruitenwisser zou
gestopt hebben: In de eerste l i jn aan zee mag men hier niet
overnachten in een camper. Wij besluiten dan ook maar om
enekel honderden meters landinwaarts een parkeerplaats
op te zoeken, die zi jn er hier nameli jk genoeg.

LB: Font Nova.
LM: Peñiscola.
MM: Alcalà de Xivert.
RM, LO: Parking bij zee in Torrenostra.
MO: Zwarte roodstaart, Phoenicurus ochruros.






