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Casmperplaats Casa da Fusta.

06-01-'12. St. Jaume d'Enveja - Castelló de la Plana.
Om 10.00 (1922km) vertrekken we uit een verrassend warme
Delta de l'Ebre.
10.20 St. Carles de la Rapita.
Verderop kan men de sinaasappelboompjes ruiken! 10.45.
Driekoningen is ee n feestdag en dat is op de eg te merken aan
weinig verkeer.
10.55 passeren we Benicarlo.
11.15 Alcalá de Xivert met een aparte kerktoren. Veel olijfbomen
en citrusbomen.

Delta de l’Ebre.



St. Carles de la Rapita.

Alcalá de Xivert.



11.20 Verlaten Alcossebre.
Cache onder boardwalk bij playa del Cargador. 11.45. no2 idem
bij rotspartij aan Playa Romana iets verderop.

Alcossebre.

Playa del Cargador.

Playa del Cargador.



Playa Romana.

Rozemarijn, Rosmarinus officinalis.



Langs zee naar Cap y Corp en over  kleine kronkelwegen naar
Torrenostra, waar we in een plantsoen een cache vinden. Ook
hier zij er nauwelijks mensen.
12.50 richting Torre Blanca (13.15) na een vergeefse poging
voor een cache die slechts via een kiezelkeienpad is te bereiken.

Torrenostra.

Torre Blanca.



Dan de N340 weer op.
We rijden naar Torre de Sal en pikken daar een cache op onder
de boardwalk bij een oude toren.

Aloe sp.



14.45 rijden we door.

Torre de Sal.

Geldboom, Crassula portulacea



15.30 zijn we in Benicassim aan de N340. Deze plaats staat ons
niet aan.
15.55 langs zee in Benicassim. We rijden parallel aan zee door
tot het Planetari de Castello. Daar zijn vele parkeeerplaatsen in
de buurt. Aan de andere kant van sportvelden vinden we een
rustig plekje voor vannacht. 16.35.

Planetari de Castello, Castelló de la Plana.

Castelló de la Plana.

Benicassim.



Castilló de la Plana - Carceixent.



07-01-'12 Castelló de la Plana - Silla - Carcaixent.
Na een buurt met de Nederlandse buren (staan hier al meer dan
een week) en een wandeling langs en over het strand, vegen we
het zand uit de camper en vertrekken om 11.30 op een stralende
morgen.
Om 11.45 rijden we om Almazora heen door uitgestrekte
sinaasappelboomgaarden. Uitgestrekt betekent hier tot aan de
bergen of de horizon.

Castelló de la Plana.

Almazora.



De A7 brengt ons rap een eind weg door dat citrusspul.
Dan gaat het richting València langs een enorm brede en diepe
rambla af. Kurkdroog in de winter? 12.40.

Rambla net voor València.



We rijden naar de Port de Silla. Het is een brede sloot met veel
aparte vissersboten, die naar het meer verderop leidt.

Port de Silla.

Port de Silla.



In de havenkom liggen de
vissen als haringen in de
ton. Vanzelf dat er verderop
de een na de andere vis
eruit wordt gehaald. 13.25
door.

Port de Silla.



We zitten 20 minuten vast in Silla doordat de spoortunnels
slechts 2,5 m hoog zijn!
Ook buiten de stad hebben we bij het zoeken naar een winkel
problemen.

 Silla.



Dus doen we boodschapppen en de lunch bijeen Consum in
Piccassent! 14.50 door.
15.15 Alzira. 15.20 Carceixent. We crossen voorzichtig door de
smalle straten van deze stad en rijden dan nog enige kilometers
door over eveneens smalle straten.

Alzira.

Carceixent.

Carceixent.



Nu tussen de met muren omzoomde sinaasappelplantages. Het
gaat naar Horta de Soriano, dat tegen een heuvel aan ligt. Het
lijkt een camping, maar is een gemeentelijke gratis camperplaats
annex picknickplaats.
Een prachtig plekje.
We worden op een plekje gezet door iemand van hier en krijgen
vrijwel direct buurt met een Nederlands stel uit Zaltbommel. Ze
zijn al 3 weken onderweg en wij zijn de 1e Nederlanders die ze al
die tijd hebben gezien!
We kijken na gesetteld te zijn even rond op het terrein, dat ziet
er inderdaad goed uit.

Horta de Soriano. Horta de Soriano.

Erica multiflora.

Stauracanthus genistoides. Horta de Soriano.
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