Rondwandeling bij Trujillo: wandeling van 14 kilometer
Begin- en eindpunt: de parkeerplaats supermarkt E.leClerc in
Trujillo
Route beschrijving naar E.LeClerc: zie onderaan
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk
Na een periode met veel regen is waterdicht schoeisel aan te
raden.
Duur: 5 uur

U loopt grotendeels door een schitterend landschap van grote granieten keien
rondom Trujillo. U loopt langs enkele ruïnes, tussen granieten muurtjes,
idyllische plekjes, fraaie vergezichten, weilanden, een stukje langs de rivier de
Magasca, een mooi oud Romeins bruggetje, etc.
Kenmerken: rondwandeling met net over de helft de mogelijkheid om wat te
drinken of een hapje te eten in een authentieke bar/restaurant.
U passeert twee maal de grote weg, beide keren loopt u onder de grote weg door
(tunneltje). Dit hindert de wandeling zeker niet. Onderweg ziet u op veel
plaatsen een wit-gele aanduiding: deze wandeling is ooit goed aangegeven
geweest. De aanduidingen geven u in ieder geval wel de wetenschap dat u goed
loopt, mocht u ergens twijfelen.
Van Jaraicejo naar Supermarkt E.Leclerc (waar u uw auto parkeert):
Neem vanuit Jaraicejo op de A5 de TWEEDE afslag Trujillo. Ga rechtsaf naar
Trujillo. Ga bij een typisch Spaanse rotonde linksaf (de weg met de palmbomen).
U ziet de E.LeClerc al aan uw linkerhand. U moet even doorrijden, waar u naar
rechts kunt, ga naar rechts, maar dan DIRECT links aanhouden, links af gaan en
zodra u kunt de parallel weg op om bij de E.LeClerc te komen.
Parkeer bij de supermarkt. Loop de parkeerplaats af (er is maar een uitgang). Ga
direct rechts, loop over de stoep, parallel aan de palmbomen en ga bij de
rotonde (misschien onherkenbaar als rotonde) rechtsaf (op de borden voor het
verkeer staat o.a. Zorita aangegeven). Neem rechts de parallelweg, na
tweehonderd meter ziet u vanzelf aan uw rechterhand de arena van Trujillo
(Plaza de Toros, waar nog maar enkele malen per jaar stierenvechten gehouden
worden). Loop richting de arena.
U ziet hier een drietal wegen/paden voor u naast elkaar lopen: rechts de
geasfalteerde weg, in het midden een zandweg en vlak langs de arena nog een
zandpad. Neem de middelste van de drie. Dit zandpad/weggetje loopt langs een
aantal oude schuurtjes aan uw linkerhand. Bij de eerste t-splitsing rechts
aanhouden. Bij de volgende t-splitsing (u ziet hier een soort uithangbord van
Talleres Martín, met een hert er boven op) gaat u links naar een oud en deels
vervallen Ermita (kapel).
N.B. Als u geïnteresseerd bent, neem dan even een kijkje in en rondom het kerkje. Het is erg
jammer dat het daar zo’n troep is. Achter de Ermita de Santa Ana ligt nog een ruïne met erbij
oude varkenshokken, te herkennen aan hun typische manier van dakbedekking: wallen van aarde,
totaal begroeid met gras. Een perfecte manier om de dieren in de hete zomer schaduw te
verlenen.

Bij de kapel houdt u rechts aan. Volg het pad.
U gaat verderop de snelweg onderdoor, via het tunneltje.
Bij de eerste echte splitsing rechts. Volg de loop van het pad. Ter oriëntatie:
onderweg passeert u het hek van Finca “El rincon de la Higuera”.
N.B. Onderweg ziet u een aantal malen een granieten paaltje met de letters VP erop. VP staat voor
Vía Pecuaria: dit pad maakt deel uit van een eeuwenoude vee route, waarlangs de herders met hun
kuddes in het voorjaar honderden kilometers noordwaarts trokken, o.a. naar de Picos d’ Europa,
om in het najaar terug te keren naar huis. Daar waar mogelijk moest dit pad 75 meter breed zijn.

Vervolg het pad, u passeert een oude Romeinse brug over de Río Magasca.
Na dit bruggetje neem u het eerste pad rechtsaf. Dit pad loopt tot aan de grote
weg.
Ga rechts, loop onder het viaduct door (onder de grote weg).
Na het viaduct rechtsaf (niet rechtdoor dus).
Vervolg het pad tot vlak bij een volgende autoweg; u loopt rechts een brug over
(die duidelijk afgesloten is voor verkeer) naar bar/restaurant “Venta de
Magasca”.
Als u bij prachtig weer (praktisch het hele jaar rond) de brug heel stil nadert en
heel rustig over de rand gluurt, is de kans groot dat er schildpadden liggen te
zonnen op de grote platte stenen aan de oevers van het riviertje.
De bar is zeven dagen per week geopend. Op naar de koffie, of broodje, of het
menu van de dag, een koude cola………… Het interieur is nog behoorlijk
authentiek.
U bent nu ongeveer op de helft van de route.
U steekt de weg over en loopt tot aan het einde van de vangrail over de weg in
de richting van Trujillo (rechts).
Aan het einde van de vangrail, neemt u het zandpad; u loopt als het ware weer
van Trujillo af. Vervolg het pad.
Ter kennisgeving: komt u ergens op het pad een hek tegen: dat hek is er
geplaatst voor het vee. Gewoon het hek openen en daarna weer sluiten.
Bij de t-splitsing linksaf.
Let op: na ongeveer 100 meter rechtsaf gaan (dat is de eerste mogelijkheid die u
tegenkomt). Voor de zekerheid nog deze aanvulling: daar waar u rechtsaf moet
slaan, ziet u aan uw linkerhand een wit geschilderde poort met enkele geel/witte
aanduidingen erop geschilderd.
Verderop loopt u langs een oude vestingmuur/verdedigingswal genaamd
Zahurdas, vervolg het alsmaar smaller wordende pad. Gewoon doorlopen; u
komt over een granieten steenplateau waar nauwelijks een pad te zien is. U kunt
niet fout lopen zolang u binnen de muurtjes blijft. Later wordt het pad vanzelf
weer breder.

U komt vanzelf bij Trujillo aan. Houdt het benzinepompstation aan uw
rechterkant. Het pad komt uit op de rijweg. Steek over, ga links, loop de
parallelweg, na 500 meter bent u weer bij de E.LeClerc (aan uw rechterhand).
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