
Turís - L'Albufera - El Palmar.



1 8-01 -201 9. Turís - Sil la - El Palmar.
1 0:38 vertrekken we uit Turís onder een vri jwel geheel
blauwe hemel. Door een verkeerde afslag op een rotonde
ri jden we 4 km extra.

B: Wijnbouw bij Turís.
LM: Autosloper.
RM: Citrusplantage.



In Sil la moeten we voor de spooronderdoorgang omdraaien
omdat we 5 cm te hoog zijn: 2,55 i.p.v. 2,50 meter.
Dat wordt wel even zoeken hoe we dan wel naar het
haventje bij de Albufera kunnen ri jden.

LB: Valk.
LM: Zicht op València.
MM: Brug bij Picassent.
RM, LO, MO: Silla.
RO: Gevonden.



Maar uiteindel i jk zi jn we het spoor kwijt (! ) en vinden we het
weggetje naar Port de Sil la, waar we om 1 2 uur aankomen.
We zien het reeds bekende kanaaltje met vele bootjes.

LB: Toegangsweg naar Port de Silla.
RB: Gebouw bij het haventje.
O: Port de Silla.



We wil len er een wandeling gaan maken, maar daarvoor
zijn de mogeli jkheden zeer beperkt. Diverse wegen of
paden mogen niet betreden worden.

Wel; zien we direct al vele vogels op de natte velden naast
het kanaal. Er zitten massa's Zwarte ibissen en Koereigers.

O: Koereiger, Bubulcus ibis.
Zwarte ibis, Plegadis falcinellus.



LB, MB: Zwarte ibis, Plegadis falcinellus.
LO: Kleine zilverreiger, Egretta garzetta,

Koereiger, Bubulcus ibis.
Zwarte ibis, Plegadis falcinellus.

RM: Kanaaltje naar de Albufera.
RO: Zwarte ibis, Plegadis falcinellus.



Op gegeven moment vl iegen de ibissen op en stri jken een
eind verder weer neer.

B, RM: Zwarte ibis, Plegadis falcinellus.
LO: Zeilboot.



Deze pagina: Moerasland rond de Albufera.



We lopen om enkele van die natte velden heen weer terug
naar de camper.

MO: Irigatiekanaal.
RO: Mango, Mangifera indica.



Om 1 2:41 ri jden we verder naar een uitki jkpunt. Naast
vogels ki jken houden we er ook onze lunch.

LB: Torenvalk, Falco tinnunculus.
RB, RO: Spreeuw, Sturnus vulgaris.



Hier zien we ook enkele Blauwe reigers.
Om 1 3:50 gaan we weer verder naar Sollana.

RM: Op de voorgrond: Blauwe reiger, Ardea cinerea.
LO: op weg naar Sollana.



De autorit van Port de Sil la naar El
Palmar èn even op en neer naar het
Centro de Interpretación Pobles del
Sud.



Net na Sollana moeten we even zoeken naar een
landbouwweggetje dat tussen de natte velden door naa El
palmar voert. Zigzaggend en je moet zelf maar de
voortzetting zien te vinden, richtingsborden zijn er niet. maar
ook hier helpt de Map.Me op Tineke's telefoon.

LB: Avenida Almussafes.
RB: Avenida Ribera Baixa.
LM: Afvalverbranding.
MM, RM: Koereiger, Bubulcus ibis.

Volgende pagina:
Ziggzaggend naar El Palmar.
RB: Grote zilverreiger,





We rijden aan de buitenkant om El Palmar heen. Links het
dorp met een smal kanal als afcsheiding. Aan de noordkant
van het dorp kunnen we naar de grote parking, waar we
wil len overnachten.

Op een bord daar zien we dat er 4 km verderop een
informatiepunt is. Daar ri jden we dan toch nog maar even
heen.

LB: Bruggetje naar El Palmar.
LO: Om het dorp heen naar de noordkant en parking.
RO: Infobord bij de parking.



Als we om 1 4:50 bij dat kantoor aankomen, bl i jkt het slechts
van 9 tot 1 4 hr open te zijn. Terug dus naar El Palmar. Na
2361 km staan we weer op de parking daar.
Na een kop thee kuieren we nog een rondje door het dorp,
dat heel touristisch is ingesteld met veel boottochten -
verhuur, restaurants en barretjes. Buiten proportioneel zou
je zeggen, ware het niet dat grote stad Valencia op slechts
iets van 1 5 km ligt.

LB, RB, LM: Brug en watertjes ten noorden van El Palmar.
LO: Calle Vicente Baldovi.
MO: Barraca, Calle Francisco Monléon.
RO: Plaza la Sequiota.



Het dorp gestaat uit enkele paral lele straatjes, wel lopen er overlangs doorheen en aan de oostzi jde weer terug. Alles bijeen slechts 2,1 km.



LB: Plaza Sequiota.
RB: Niño Jesús del Huerto El Palmar.
MO: Bakker met Horno Artesanal.
RO: Zeilboot te koop.



Op het eind van het dorp (de zuidzi jde dus) slaan we links
af en lopen langs de dorpszijde van het kanaaltje weer
terug. Hier l iggen diverse van die typische boten.

LB: In het oosten ligt El Perellonet aan zee.
RB: Rotszwaluw, Ptyonoprogne rupestris.
LO, MO: Boten in het kanaaltje.



Op de velden om de Albufera tot aan zee zijn ri jstakkers. Daar is nu in de winter niet veel
van te zien.
Om 1 5:50 zijn we weer terug bij de camper.

LB: De "arrossars" rijstakkers ten oosten van El Palmar.
LO: Kleine zilverreiger, Egretta garzetta.




