
Simat de Valldigna - PN Marjal de Pego - Oliva - Benissa.



21012019. Simat de la Valldigna 
 PN Marjal de PegoOliva  Benissa.

Na wc lozen zijn we om 1 0:40 op weg onder een
strakblauwe hemel. We klimmen weer eens fl ink langs veel
haarspeldbochten.

LB: Terugblik op Simat de la Valldigna.
RO: Tavernes de la Valldigna.



We stoppen even op de Mirador de Visteta met zicht op de
Valldigna-dorpen Simat, Benifairó en Tavernes. Nog verder
zien we de zee (1 0:57). Port de Barx in het dorp is het op
343 m hoogte.

LO, RM: Zicht vanaf de Mirador de Visteta.
RO: Carrer de Simat, Port de Barx.



Net na La Drova gaan we naar de 366 m In de donkere schaduw van bomen
zien we hier zelfs nog sneeuw liggen! Vervolgens gaat het weer stei l omlaag.

LB: Carrer Lluis Pericot, La Drova.
RB, M, RO: CV675.



We draaien voor Gandia de N332 op om 11 :24.
1 1 :28 passeren we Bellreguard. In L'Alqueria de la
Comtessa zoeken we tevergeefs de LIDL. Oliva l i jkt een
heel mooi centrum te hebben, maar parkeren (11 :52)?
we ri jden het PN Marjal Pego-Oliva in om 11 :56 bij griote
steengroeven en even later zien we links de afslasg naar de
Marjal zelf Eerst doen we echter boodschappen bij de ALDI
in Pego tot 1 2:43.

RB: Avinguda d'Alacant Bellreguard.
LM: Calle Gandia Carretera.
MM: Santa María la Mayor, Oliva.
RM:Colegio El Rebollet, Calle Alejandro Cardona.
MO, RO: Pego.



Na een tevergeefs rondje door de stad op
zoek naar een infokantoor van die Marjal,
ri jden we naar die Marjal zelf. We lunchen
er op de parkeerplaats tot 1 3:52.
Dan beginnen we aan de wandeling. Eerst
lopen we de berg Muntanyeta Verda op.

MB, LM: Muntanyeta Verda.
RB: No 1 is onze route vandaag.
RO: Kuiflavendel, Lavandula stoechas.



Deze wandeling van 3,3 km die begint met de "berg" van 42 m, waar het gesloten informatiecentrum is. Wel heeft men er een subliem uitzicht over het

moeras- en landbouwgebied vlak onder deze heuvel. Verderop de serra van Monte Pego.

We dalen over dezelfde weg weer af en maken dan een rondje door het rietland daar er aan de voet van ligt.



Vanaf die heuveltop heb je mooi zicht hebt over de rivier,
het moeras en velden beneden.

Deze pagina: Zicht vanaf de Muntanyeta Verda.
RB: Affodil, Asphodelus aestivus.
MO, RO: Ríu Salinar.



Dan gaan we weer terug naar de parking en volgen vanaf
daar het wandelpad door dat moeras.

LB, RM, LO: Marjal de Oliva/Pego.
RO: Euphorbia sp.



Steeds zien we grote rietvelden of -kragen met aandig wat
zangvogels.

LM: Struik met grote dorens.
RO: Ríu Salinar.



In het begin volgen we Ríu Salinar en gaan we over
boardwalks door de rietvelden.

LB, RB: Roodborst, Erithacus rubecula.
LM: Keetje op de boardwalk.
MM, RM, LO, MO: Door de rietvelden.
RO: Ríu Salinar.



Boven ons cirkelt een Dwergarend.
We ronden die berg nu linksom en volgen een rivier
landinwaarts.

LB, RB, M: Dwergarend, Hieraaetus pennatus.
LM: Ríu Salinar.
MO: Muntayeta Verda.
RO: Ríu Bullent.



Om 1 5:00 zijn we weer bij de camper
terug.

LB: Ríu Bullent.
RB: Euphorbia sp.
MO: Opuntia cactus die vergaan is.



Over een weg door het moeras gaat het
naar de N332.

LB: Marjal Mayor.
LO: Monte Pego.
RO: CV678.



Die een ti jdlang paral lel aan de vri jwel lege AP7 loopt. Totaal
tegen de zin in van de provinciale overheden zijn dergeli jke
tolwegen niet gratis en worden daardoor nauweli jks
gebruikt. Gata de Gorgos (1 5:34) met een mooie spoorbrug
rechts over die Gorgos.
Om 1 5:50 na 2501 km stoppen we aan de Cami de Canor in
Benissa.

LB: Ctra. d'Ondara, Gata de Gorgos.
MB, RB: Plaça Espanya.
MM: Avenida de la Marina Alta.
RM: Spoorbrug over de Ríu Gorgos.
LO, MO: Steengroeven aan de N332.

Volgende pagina:
O: Cami de Canor, Benissa.






