
Torrenostra - Benicàssim.



11012019. Torrenostra  Benicàssim.
's Morgens 1 0:32 lopen we langs het strand zuidwaarts tot
het einde van de bebouwing.

LB: Het plekje van afgelopen nacht.
RB: Witte kwikstaart, Motacilla alba.
LM: Rioodborsttapuit, Saxicola rubicola.
RO: Rietveld met waterplas.



LB: Strand van Torrenostra.
LO: De wandeling van 4,0 km.
RM: Malcolmia maritima.
RO: Av. Rey Juan Carlos I.

Volgende pagina: Strandtentjes.





Dan gaan we om die bebouwing heen en lopen een stukje
natuur van plassen en zeer brede rietkragen. We zien er
veel mussen en aalscholvers.

LB: Torre Guaita.
RB, LO: Huismus, Passer domesticus.
RO: Aalscholver, Phalacrocorax carbo.



Achter het nu gesloten infocentrum zwemmen twee
Waterhoentjes rond.

LB: Waterhoen, Gallinula chloropus.



We lopen langs de huizen van de boulevard terug naar de
camper. Op diverse van deze hoge huizen wemelt het van
de Rotszwaluwen. Zo te zien zijn die appartements-
gebouwen nu niet in gebruik. het zal wel een zooitje zi jn
wanneer dit tegen de zomer weer in gebruik wordt
genomen.

Deze pagina: Rotszwaluw, Ptyonoprogne rupestris.



Om 11 :44 zijn we terug bij de camper en ri jden om 1 2:00 na
een kop thee verder.

B: Rotszwaluw, Ptyonoprogne rupestris.
LM: Malcolmia sp.



Via Oropesa (1 2:23) gaan
we naar de LIDL in
Benicàssim (1 2:34).
Dan lopen we bij het I -
kantoor in het centrum
binnen voor info over de
Desert de les Palmes.
Vervolgens gaat het door
naar de camperplaats in
Benicàssim. Om 1 4:20 staan
we daar vlak bij de weg
CV1 47, die naar dat park
voert. 2072 km.

O: Benicàssim.



Vanaf de camperparking aan de overkant van de doorgaande weg N340,

lopen we in een vri jwel rechte l i jn langs een met grafity versierde rambla naar

zee en het Casti l lo de San Vicente.

Vervolgens volgen we de zee naar het NO en langs het Parque del Trenet

weer terug. Route tegen de klok in dus.



LB: Tunnel onder de N3340 door de stad in.
M, LO: Rambla.
RO: Paradijsvogelbloem, Strelitzia reginae.



LB: Kunstwertk.
RB: Strand van Benicàssim.
MO, RO: Torre de San Vicente.



We lopen langs het strand en een stel bungalows aan de
Carrer Bernat Artola en slaan dan een straat in naar en om
het Parque de Trenet. Dit is een park, waar een parcour
voor kleine treintjes is uitgezet. Kinderen zullen dat wel leuk
vinden.

LB: Het strand van Benicàssim.
LM: Haven van Castelló de la Plana.
LO: Dadelpalm.
MO, RO: Parque del Trenet.



Onderweg naar de camper zien we nog enkele jonge
baobabbomen en wat van het oude Benicàssim.
Om 1 6:22 zijn we bij de camper terug.

MB, RB: Baobab, Adansonia sp.
MO, RO: Calle Santo Tomás.




