Wandeling: rondwandeling van 15 km
bij Deleitosa (15 km rijden naar
beginpunt)
Kenmerken: een zeer afwisselende rondwandeling met mooie
uitzichten over de omgeving van Deleitosa. De enige die u
tegenkomt is een plaatselijk ‘boertje’ op weg naar zijn Finca.

-Direct zodra u Deleitosa binnenkomt, bij het plaatsnaambord Deleitosa
en een bord dat aangeeft dat u hier maar 30 km per uur mag rijden, moet
u linksaf: een extreme bocht naar links. Hier begint uw wandeling.
Parkeer uw auto.
-Volg het pad alsmaar rechtdoor. Het pad voert u langs kleine
olijfgaarden. Het pad begint met asfalt dat al snel gaat het over in
steenslag/zand. (de kapel waar u straks langs loopt, ziet u al vanuit het
dorp liggen)
-Neem niet ‘Ruta los Cuquillos’, links laten liggen
-Klim bij de kapel even een klein stukje omhoog om het achter liggende
landschap te bekijken
-U blijft alleen maar rechtdoor lopen. Het deel na de kapel daalt af naar
het water (als er water stroomt, dat is afhankelijk van de periode)
-bij de splitsing gaat u rechts; na 5 kilometer krijgt u een pad naar rechts,
dat kiest u. Kan niet missen, want het is het eerste pad naar rechts dat u
tegenkomt.
-U vervolgt gewoon het pad. Op een punt splitst de weg zich, het ene pad
gaat wat naar rechts (loopt wat omhoog), het andere pad gaat iets naar
links (daalt af naar het dorp). U kiest het pad naar links. U blijft almaar
rechtdoor lopen, totdat u uitkomt in het dorp. U gaat rechtsaf naar uw
auto.

-Mocht u het leuk vinden om een slager (die eigen vee slacht) te bezoeken: u
vindt de winkel aan het einde van het dorp (laatste gebouw aan uw
rechterhand). Ze verkopen goed vlees, kies voor IBERICO vlees, men verkopt de
beroemde iberico jamon (ham), worsten, kaas, wijn etc. Misschien wel even leuk
om te zien waar de Spanjaard zijn vlees koopt.
Met het einde van het dorp bedoelen we richting Las Villuercas en dus niet
richting Jaraicejo.

Copyright Finca Las Abubillas – www.extremadura-spanje.com – tel. 0034-608.31.12.86

