
In het spoor van El Cid, fietsroute van Burgos naar Valencia 
 
Aanvullingen en wijzigingen bij de uitgave 2013,  
Bijgewerkt door routemaker / auteur Clemens Sweerman, tot  april 2017. 
Bijgewerkt tot april 2019 door Wobien Doyer 
 
De auteur van de In het spoor van El Cid, Clemens Sweerman, is in 2018 overleden. 
Het grootste deel van de tekst hieronder is nog van zijn hand. 
Zijn weduwe Wobien Doyer, stichting Europafietsers en uitgeverij Pirola hechten eraan zijn werk voort te 
zetten. 
 
Vanwege de financiele crisis in Spanje zijn enkele hotels / pensions gesloten; ervaringen graag doorgeven. 
De El Cid route is in navolging van de veldtochten van de historische strijder beschreven van Burgos naar 
Valencia, in aansluiting op de St.Jacobs fietsroute. Daarmee groeit conditie voor de bergetappes vanzelf. 
Verschillende fietsers begonnen tegengesteld in Valencia en melden weinig problemen te hebben gehad 
met de beschrijving, door de wijdmazige wegenstructuur. 
 
Blz. 13 bij jaartal 732: Karel Martel was natuurlijk de grootvader van Karel de Grote. 
 
Aanvullingen en wijzigingen in de route 
kaart 4 km 10 in Espinoza de Cervera is geen winkel meer. 
kaart 6 km 30 Berlanga de Duero: de GPS-track leidt hier buiten het fraaie centrum om, de gids niet. 
 km 49,5 de vijfsprong is nu een rotonde met een bord richting Barahona. 
kaart 7 km 66 Barahona, het winkeltje is gesloten. 
 km 96 nog vóór Sigüenza komt een klim voor van 3 tot 4 km tot 7%. 
 
Overnachtingen 
kaart 6 km 54 Rello, B&B Méson Rello mogelijk opgeheven, tel. nummer buiten gebruik, 
  Casa rural Flor heeft tel. nummer 975-183039, of 678-909988. 
kaart 8 km 28 Maranchón: Bar Madrid is gesloten, geen B&B meer in Marcos en Fonda Bueno. 
  Maranchón aanvulling: Casa rural la Amistad, Calle Subida a la Iglesia 4,  
  tel. 696-924527, of tel. 918-730181. 
kaart 9 km 55 Cobeta, hostal Pradel is opgeheven. 
 km 82 Molina de Aragón, tel. nr. van Casa rural Asensio is 949-831111 of 649-564084. 
Kaart 18 km 65 Atzeneta, het vermelde hotel Palissada ligt elders, het moet zijn: 
  B&B Fonda-bar Gilber, Avinguda Castello 11, tel. 964 370472. 
kaart 19 km 92 L'Alcora, Hostal Alcora is gesloten. Aanvulling:  
 B&B Maria Gozalbo Estevez,  Calle San Mateo 6, tel. 964-360305 of 910-404866. 
Kaart 25 km 59 Valencia, B&B D.Muñoz Medina, Avda. Primado Reig 53, bij route, tel. 06-64792256. 
 km 61 Valencia, B&B L.Vich, Baldovi 3-14, nabij het station centrum-zuid, tel. 06-49027052. 
Kaart 28 km 75 Puebla de Arenosa: de kampeerplaats is overstroomd geweest en herstel is onzeker. 
Kaart 32 km 33 Sagunt-Playa Almardá: camping Malvarrosa de Corinto, aan de kust. 
 
 


