Hinojosa de Duero (16 km)
Totale stijging
Begin-/eindpunt
Bereikbaarheid
Winkel/café

200 m
Plaza del Juego Pelota, centrale plein in dorp (GPS: 85694/39849)
uitsluitend per auto
Hinojosa de Duero

Verkorte route (6,5 km)
Totale stijging 90 m
Begin-/eindpunt Mirador del Contrabando (GPS: 83331/41654)
Bereikbaarheid Vanuit Hinojosa de Duero richting Salto Saucelle. Na ruim 3 km brug over
en direct hierna rechts parkeerplaats bij Mirador del Contrabando.
Winkel/café geen
Vanaf parkeerplaats terug naar brug lopen en even voor brug RA omhoog via landweg
richting Penã la Vela (3,3 km). Na ruim 300 m komt landweg van links (punt C op de kaart).
Vanaf hier route beschrijving volgen.

Rio Duero (Douro)

Route
Met rug naar huisnummer 13, LA omlaag via asfaltweg richting kerk. Na zo’n 100 m pleintje.
Hier RD langs kerk. Steeds RD. Na 600 m splitsing bij kruis (GPS: 85160/39455 = punt W op
de kaart). Hier rechts aanhouden. Vanaf hier wit/rode markering volgen (GR14). Na ruim 150
m vorksplitsing. Hier rechts aanhouden. Na 50 m weer splitsing. Hier links aanhouden. Na
400 m splitsing (GPS: 84757/39900 = punt A op de kaart). Hier rechts aanhouden (u verlaat
wit/rode markering). Vanaf hier geel/witte markering volgen. Na 500 m kruising. Hier RD. Na
600 m komt landweg uit op asfaltweg. Hier RD en verder via asfaltweg. Na ruim 300 m
maakt asfaltweg flauwe bocht naar rechts. Hier RD landweg in. Na ruim 800 m komt u op
verlaten spoorweg ( GPS: 83212/41424 = punt B op de kaart). Spoorweg oversteken en
omhoog. Na 200 m komt landweg bij bredere landweg (GPS: 83044/41541 = punt C op de

kaart). Hier RD en verder via deze bredere landweg. Na ruim 100 m vorksplitsing. Hier
rechtsaanhouden. Na ruim 800 m weer vorksplitsing. Hier ook rechts aanhouden. Na 350 m
nog een vorksplitsing (GPS: 82690/42690 = punt X op de kaart). Hier weer rechts
aanhouden. Na 300 m splitsing. Hier links aanhouden. Na ruim 1 km mirador (Peña de la
Vela = GPS: 82900/44061) (kijkpunten 1,2,3 en 4) Terug naar punt B op de kaart. Hier RA
en verder via verlaten spoorlijn (5). Na ruim 1 km spoorbrug (niet oversteken:
levensgevaarlijk). Zo’n 50 meter voor brug, even voor metalen doos met deksel, RA paadje
omlaag. Direct na tweede pijler vindt u wit/rode markering (GR 14). Hier LA onder brug door
en verder via pad GR 14 volgen. Na ruim 1,5 km komt landweg uit op bredere landweg
(GPS: 83792/40290 = punt Y op de kaart). Na ruim 100 m waar landweg scherp naar rechts
buigt de landweg links verlaten en RD via paadjes. Na weer 100 m landweg (GPS:
83990:40245 = punt Z op de kaart). Deze RD oversteken. Pad wordt landweg. Deze volgen
tot punt A op de kaart. Hier RD en zelfde weg terug naar dorp. In dorp zelfde weg terug naar
beginpunt.

Kijkpunten
1) In de cirkelvormige stenen ‘kralen’ brengen schapen de nacht door.
2) Niet ver van de mirador, op de helling aan de Spaanse kant, staat een stenen gebouwtje
zonder dak. Het was een douanepost om smokkel tegen te gaan. Smokkelaars zeilden met
behulp van touwen over de toen nog niet door stuwdammen getemde rivier. Meer noordelijk
was het praktisch onmogelijk om de grens te passeren, daar rijzen de rotswanden loodrecht
omhoog uit het kloofdal.
3) De stuwdam, die u aan uw rechterhand ziet liggen is een Spaans Portugees project dat
werd voltooid in 1956. De huizen van de arbeiders en opzichters zijn in gebruik als
vakantiehuizen.
4) De akkers aan Spaanse kant liggen er verlaten bij. Aan de overkant van de rivier groeien
druiven, sinaasappelen, olijven en amandelen.
5) Tot 1988 reden hier treinen tussen Porto in Portugal en Salamanca in Spanje.

