
Benicàssim - Desert de les Palmes - Castel lón.



1202019. Benicàssim  Fuente de San José 
Grau de Castellón.

Na een gevecht met de lekke kraan om de cassette te
spoelen, vertrekken we om 1 0:44. We rijden de smalle N1 47
op, die een fl ink eind bergop voert.
We stoppen op een parking met een mooi panorama net
voorbij de Fuente de San José.

Deze pagina. El desert de les Palmes.
MB, LM: Agulles de Santa Águeda.
RB: El Bartolo, top met de zenders.
RO: Monasterio antiguo.



Daar starten we dan de wandeling om 11 :1 1 . We gaan eerst
naar de Fuente de San José een klein stukje terug aan de
weg.

RB: Parking bij de Fuente de San José.
MO: Fuente de San José.
RO: Rozemarijn, Rosmarinus officinalis.



hoogste punt

laagste punt



Al snel hebben we schitterend zicht over de hell ingen van
de Desert de les Palmes.

B: Monasterio Nuevo.
MO: Dennenprocessierups, Thaumetopoea pityocampa.



Al snel zitten we ver boven ons uitgangspunt en hebben we
vri j zicht over de Serra en de kust.

LB: Formidabel uitzicht vanaf het hoogste punt.
LO: Jasione corymbosa.
MO: Boomheide, Erica arborea.



We slaan af en dalen over een sterk vervallen asfalt-
weggetje af.

LO: Steeneik, Quercus ilex.



We lopen de route hoofdzakeli jk op de GPS en de paden en
wegen die daar op staan. We wil len via een dorpje een pad
volgen, dat naar bl i jkt afgesloten is. Dus moeten we een
stuk terug en een andere weg volgen.
Wat later

LB: Hier kunnen we niet verder.
RB: De grillige toppen van Agujas De Santa Águeda.
LM: Knoopkruid, Centaurea jacea.
MM: Vink, Fringilla coelebs.
LO: op het laagste punt van de route pauzeren we even.



LB: Europese dwergpalm, Chamaerops humilis,
RM: Rozemartijn, Rosmarinus officinalis.



Om 1 4:1 4 zijn we terug bij de Fuente de San José.

Na een kop thee ri jden we door naar het
Carmalitessenklooster, dat we echter al leen van de
buitenkant kunnen zien: Het is al om 1 3 uur gesloten.

LB: Monasterio antigua.
RM: Carmelitas Descalzos.



Door de spij len van de poort rechts voor het gebouw zien
we een binnenplaats. Borden aan de ingang vertel len het
een en ander over dit klooster. we lopen naar de weg terug
en kijken daar nog even naar de eenvoudige kruisweg.

RO: Kruisweg.

Volgende pagina: Kapel aan het eind van de kruisweg.





Op het eind van die kruisweg is nog een apart soport kapel,
meer een diorama eigenli jk. wat het uitbeeld?
Tenslotte ri jden we naar Castel lón de la Plana. Het is een
stevige afdaling in slechts enkele kilometers.

LB, RB, RM: Wat is het verhaal?
MO: Het klooster.
RO: Castillo de Montornés.



Dan geeft onze IGO een heel vreemde route door Castel lón
naar Grau de Castel lón.
We passeren het kolossale standbeeld van Tombatossals,
een mythologische held.

B, LM: Afdaling naar Castellón de la Plana.
RM: Torre Maratón del antiguo Estadio Castalia.
MO: Tombatossals bij Calle Carlos Fabra Andrés.
RO: Basílica de la Mare de Déu del Lledó.



Na 21 04 km komen we aan op de camperplaats bij het
planetarium daar en nemen één van de allerlaatste plaatsen
in beslag.

LB: Deltavlieger, die met 'n lier omhoog getrokken wordt.
LM: Camperplaats bij het planetarium in Grau de Castellón.
RM: Schepen op de rede.
O en volgende pagina: Putter, Carduelis carduelis.





Wat later lopen we over het lattenpad "Sendero Azul" een
kleine kilometer noordwaarts langs het strand. Daar pikken
we een terrasje met een viño tinto en café con leche.
Intussen zakt de temperatuur van 1 9 naar 1 7 graden.

LB: Sendero Azul.
RB: LO, RM, RO: Huismus, Passer domesticus.




