COLUMBUS PROMOTIE

Vías Verdes
Te voet of per fiets langs
oude treinsporen in Spanje

In Spanje vind je maar liefst 2100 kilometer
aan wandel- en fietsroutes die oude sporen
volgen. Deze Vías Verdes zijn ideaal om de
diverse landschappen en cultuur van Spanje
op een andere manier te leren kennen.

Fietsend of lopend op een Vía Verde (Groene Route) geniet je
van de schitterende landschappen die men vroeger door het
raampje van de trein zag en van fraaie staaltjes negentiendeeeuwse spoorbouwkunst: spectaculaire viaducten, magisch
verlichte tunnels en stations van weleer. De routes zijn rustig
– gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan – en gemakkelijk
bereikbaar voor iedereen, ook voor mindervaliden.
Sinds 1993 is al meer dan 2100 kilometer in onbruik geraakt
spoor omgetoverd tot 108 Vías Verdes, verdeeld over heel
Spanje. De basis voor een verrassende ontdekkingstocht,
te voet of op de pedalen!
Van alle gemakken voorzien
De Vías Verdes blijven zich ontwikkelen. Er komen iedere dag
nieuwe bedrijven en diensten bij waardoor je als reiziger optimaal van de routes kunt genieten. Denk aan leuke restaurants
en musea en duurzame accommodaties. Veel voormalige
stations zijn nu pensions of kleine landelijke hotels, die aanvullende diensten aan de toerist bieden, zoals fietsverhuur,
natuurgidsen en verkoop van lokale producten. Ook zijn er
stations die nu een VVV-kantoor of klein museum zijn of zelfs
een zwembad.
Een weg speciaal voor jou
Of je nu van bergen houdt of vlaktes, de kust of het binnenland, het bos of het strand – onder de 108 Vías Verdes zit
geheid een route die helemaal bij jouw reiswensen past.
De routes hebben allemaal één ding gemeen: een enorme
variatie aan landschappen en cultureel erfgoed, met oog
voor duurzaamheid en hart voor historie.
Meer informatie
viasverdes.com (officiële website van de Vías Verdes, ook in
het Engels); youtube.es/vivelavia (video's van de televisieserie
Vive la Vía over de Vías Verdes).

4 Vías Verdes ter inspiratie
Vía Verde de Ojos Negros (provincies
Castellón en Teruel) Dit is de langste
Vía Verde van Spanje. Volg een tweehonderd kilometer lang mijnspoor van het
binnenland van de regio Aragón naar de
Valenciaanse kust.

1

Vía Verde de la Jara (provincie
Toledo) Dicht bij het nationale
park Los Montes de Toledo loopt deze
52 kilometer lange route over een verlaten
spoorweg waarop nooit treinen hebben
gereden. Vergeet niet even te stoppen
bij het enorme viaduct over de Taag.
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Vía Verde de la Sierra Norte de
Sevilla Vanaf de stad Sevilla kun je
gemakkelijk per trein deze achttien kilometer lange oude spoorroute bereiken in
het hart van het natuurpark Sierra Norte
de Sevilla. Geniet van een dagje wandelen
of fietsen langs de Ribera del Huéznar.
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Vía Verde del Plazaola (provincies
Navarra en Guipúzcoa) Deze Vía
Verde is een reis door het groene noorden
van Spanje, met zijn valleien en Atlantische
bossen. Een smalspoorroute voert van
Pamplona naar San Sebastián.
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