
Grau de Castel lón - Fanzara - Onda.



14012019. Grau de Castellón  Fanzara  Onda.
Om 1 0:40 gaan we eerst naar de LIDL tot 11 :45 voor
boodschappen. Dan tanken we weer eens CEPSA à €1 ,1 6/l .
Naast een trol leybusbaan ri jden we de stad uit 1 1 :55.
Op de CV1 89 passeren we El Morral en enkele kale
hell ingen.

LB: Trolleybusbaan.
RB, LM: Citrusplantages.
RO: De dam van Embalse de Sitjar.



Deze pagina: Uitzichten vanaf de CV189.



We kijken even aan een uitzichtpunt op het Embalse de
Sitjar (1 2:27) en zien om 1 2:39 een veld met kaki's. Al les
bijeen is dit een mooie doch hobbelige weg.

B, MM, RM: Embalse de Sitjar.
MO: Kaki, Diospyros kaki.



1 3:38 na de lunch bezoeken we het stadje Fanzara dat
bekend staat om zijn muurschilderingen. En dat is volkomen
terecht!
Eerst lopen we naar de Ermita net buiten het dorp, dat
tevens een aardig uitzichtpunt is.

LB: CV20 naar Fanzara.
RB: Fanzara.

Volgernde pagina:
Muurschilderingen onderweg naar de Ermita.





Vanaf de ermita is er een mooi zicht
op de strak aangelegde tuinen onder
in het dal.
Dan lopen we kriskras langs die
mooie schilderingen in het centrum
van Fanzara.

RB: Ermita del Santo Sepulcro.

Volgende 2 pagina's:
Muurschilderingen in Fanzara.







De kunst is lol(, pret gein) staat er op een muur in het dorp.
en dat weten ze hier. Aan de rand van het dorp zijn 5
platgedrukte auto's op een muur gehangen.
En verder gaat onze tocht langs de moderne fresco's,
schitterend is dit.

LB, RB: Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción.
RO: Calle San Isidro.
LO: 5 2dimensionale auto op een muur.









Om 1 4:24 verlaten we Fanzara.
We zien de Ermita del Salvador om
1 4:39.

RB: Ermita del Santo Sepulcro.
LM: Ermita del Salvador.
RM, RO: Onda.



Om 1 4:56 na 21 63 km komen we op de nieuwe
camperplaats in Onda. Coordinaten: N39,96775º,
W0,271 68º.
We buurten een ti jd met de mensen uit Venlo naast ons.

LB: Avenida Ribesalbes.
RB: Avenida Pais Valencia.
RO, LO: Camperplaats in Onda.



Om 1 6:1 0 lopen we nog naar het I -kantoor in het oude centrum van Onda.

LB: Camino Fanzara.
LO: Calle Cervantes.
RM, MO, RO: Plaza de San José.



Het touristenbureau vinden we op de Plaça de la Font de
Dins, een mooi plein met arcades. Daar kri jgen we een
aantal folders over natuurpark Serra de Espada en een
rondwandeling door oud Onda. Een heel aardig centrum
zagen we al. Iets voor morgen? We kuieren weer terug naar
de camper (1 7:1 0).

RB: Plaça de la Font de Dins.
LM: Font de Dins.
LO: Esglèsia de la Sang.
MO: Molí de la Reixa, Calle la Cosa.




