
Onda - Font de Castro (Suera) - Segorbe.



1 6-01 -201 9. Onda -
Fonte de Castro - Segorbe.

11 :22 pas op pad na opnieuw een
lange buurt met Huub en Hanneke.
We passeren Artesa (11 :27), Tales
(11 :31 ) en Rueda. Dan net voor een
brug een kleine asfaltweg links en
nog 4 km naar Fonte de Castro. Daar
staan 4 mannen water te tanken.

LB: Artesa.
RB: Tales.
LM: Suera.
O: Fonte de Castro.



Wij beginnen er aan de groene (via het Castel l de Suera)
route.

LB, LO: De picknick bij Fonte de Castro.
RM, RO: Zwarte den, Pinus nigra.



Een wandeling door hell ingbossen van 5,8 km. Eerst naar het

Castel l de Suera, waar we de hulp van een touw goed kunnen

gebruiken om het laatste stuk omhoog te gaan (èn weer

terug). De terugweg gaat lager over de hell ing en volgt meer

de rivier onder in het dal.

Font de Castro

Castel l



Het is een stevige klim over een smal pad door
hoofdzakeli jk dennenbos naar het Castel l de Suera. Zo af
en toe hebben we zicht op het dal beneden.

Deze pagina: Pad naar het Castell de Suera.



Om naar boven het kasteel op te komen moeten we steeds stei ler bergop. Het uitzicht wordt
dan wel breder. Uiteindel i jk hebben we zelfs een touw nodig om omhoog te komen.

LO: Steeds steiler bergop naar de Castell.
RO: Zicht vanafhet Castell de Suera.



B: Castell de Suera.
LO, MO: Afdaling.



We kijken er even rond en dalen dan via datzelfde touw
weer af.

LB: Raaf, Corvus corax.
RB: Castell de Suera.
MO, RO: Afdaling.



We volgen het pad verder. we dalen nu lange ti jd hard
(=1 7% gemiddeld). Dat is echter goed te doen.



Om 1 3:50 kri jgen we mooi zicht over het weggetje terug
naar Suera.

LB: veelbloemige heide, Erica multiflora.
LO: De weg naar Suera.
RO: Een huisje in puin.



Om 1 4:21 stappen we een droogstaand irigatiekanaaltje
over en kunnen we via een pad paral lel aan de weg weer
terug lopen naar Font de Castro.
Boven in de rotsige hell ingen zien we enkele grote holen.

LB: Irigatiekanaaltje.
MO: Vlakke stukjes onder in het dal worden benut.



Al snel duikt het kasteel weer op, maar nu ver boven ons.
Diverse borden verwijzen naar andere bronnen links in dit
dal. We zien ook een grote waterbak, die gevoed wordt door
een smal aquaduct.

LB: Castell de Suera.
LO, MO: Plantjes mos en korstmossen.
RO: Een vreemd kunstwerk.



Om 1 5:20 komen we dan weer terug bij Font de Castro en
het bruggetje over de Río Sueras en ri jden om 1 5:30 tertug
richting Suera.

LB, RM: dal van de Río Sueras.
LO: Font de Castro.



Op het smalle weggetje in dit dal zi jn nu mensen hout in
aanhangwagens aan het laden èn liggen er grote hopen
takkenbossen langs en op de weg. Ze gaan wel zo ver
mogeli jk langs de kant staan, maar toch gaat het l inks van
de camper krassen opleveren.
Via Suera (1 5:52) weer terug naar Tales en daar rechts om
het dal van de Río Veo te volgen de Serra de Espada op.

RB, M: Suera.
RO: Tales.



Alcúdia de Veo (1 6:1 5) en opnieuw rechts de CV21 5 op.

Deze pagina: Serra d'Espada.



We gaan over een pas van 728 m. Algenia de Almonacid
(1 6:22). 3 minuten later: Vall de Almonacid. Dan zijn we de
Serra Espada over en wordt het land weer wat vlakker.

MB, RB, LM: Vall de Almonacid.



Tenslotte komen we om 1 6:42 na 2209 km bij het station in
Segorbe aan, waar campers langs de weg staan. dat doen
wij dus ook.

LM, RO, LO: Segorbe.




