Wandeling: ‘de lus’ en dan iets verder…. Een
rondwandeling (1 ½ uur max.) vanaf de Finca
Kenmerken: een afwisselende rondwandeling met
uitzicht over de omgeving van Jaraicejo. Deze wandeling
is voor een deel hetzelfde als ‘de lus’, u maakt echter
een grotere ronde.
Loopt u deze wandeling tegen het vallen van de nacht
dan heeft u kans om o.a de Moorse nachtzwaluw (vanaf
half april-augustus) te zien of te horen.
1.Vanaf de Finca loopt u een heel klein stukje richting het dorp.
2.Al na 100 meter slaat u het zandpad aan de overkant van de weg in, dit
loopt een klein stukje ´terug´ in de richting van het dorp af.
3.Aan uw rechterhand ziet u al heel snel een veerooster, loop over het
veerooster. U bent nu in de Dehesa Boyal: de dehesa van alle
dorpsbewoners, dus ook toegankelijk voor u. Volg het grootste pad (linker
pad).
4.U loopt langs een stenen bouwwerk (houd dit aan uw rechterhand). Dit
soort van gebouw doet dienst als opvangplaats voor vee (bv. om schapen
te scheren, om dieren te brandmerken, etc.)
5.Loop gewoon door over het zandpad. Aan uw linkerhand staat een grote
schuur.
6.Houd bij de schuur / splitsing van het pad rechts aan.
7.Aan uw rechterhand loopt u parallel met een gestapeld muurtje. Er
liggen hier veel botten en schedels van dood vee. Het pad komt uit bij een
rood hek, (hek bestaat uit twee delen), ga door het hek. Sluit het hek
achter u, hoogstwaarschijnlijk lopen er schapen in de Dehesa Boyal.
8.Eenmaal door het hek komt u op een breed pad, ga hier naar links.
9.Praktisch aan het eind gekomen maakt de landweg een scherpe bocht
naar rechts en gaat dan een klein stukje steil omhoog. Volg dit. (Aan uw
rechterhand staat in die bocht een schuur onder een steeneik)
10. Bovenaan gekomen gaat er vrijwel direct een paadje links omhoog.
Neem dit pad.
11.Boven op de helling gaat u direct rechts het pad op. U heeft nu aan uw
rechterhand allerlei privé perceeltjes met steeneiken/kurkeiken/zelfs een

keer een olijfboomgaardje, aan uw linkerhand ziet u een open vlakte met
hier en daar een boom. U kijkt hier uit richting Nationaal Park Monfragüe.
12.Volg dit pad……….
Een paar keer kunt u naar rechts afslaan, deze paadjes komen uit in het
dorp. Deze paadjes rechts laten liggen.
13.U blijft gewoon het pad volgen totdat u op een T splitsing komt. Daar
gaat u rechts af en komt zo weer in het dorp terecht. Van daaruit weet u
vast onze Finca wel weer te vinden.
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