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De GR 8 in Aragon 

Sierra de Gúdar en El Maestrazgo 

 

Gelezen: 

“Het gaat om een reis naar Aragon in het uitgestrekte binnenland van Spanje, tussen de 

hooggelegen gebieden van Castellón en Teruel, waar de mens haar eigen versie van de 

Geschiedenis heeft gesmeed. Door de middeleeuwse dorpen en de verborgen landschappen, kan 

men de bijzondere cultuur, het dagelijkse leven en het verleden ontdekken. 

Mirabel, Cantavieja, Molinos... wie zijn toevlucht zoekt tot het verleden, rebelleert op zich al. 

Door de warme zon zal u zich spoedig verliezen in een doolhof van steegjes. In deze streek komt 

de reiziger geen rumoerige straten vol met andere bezoekers tegen, hier kan men tijd besteden 

aan wandelen, rondkijken, het lezen van een spannend boek of het converseren met 

reisgenoten.  

Het enige wat u moet doen is genieten!” 

Zoiets kan ik niet laten voorbijgaan. Het was publiciteit om in mei 2005 een persreis te 

promoten naar El Maestrazgo. Eens daar, kwam ik tot de vaststelling dat door dit gebied de GR 

8 liep, wat mij als GR-freak al snel deed besluiten om nog maar eens terug te komen. Ik heb het 

niet koud laten worden: vier maanden later was ik weer present, dit keer samen met mijn 

echtgenote. Starten in de Sierra de Gúdar en zo verder doorstappen naar El Maestrazgo. Enige 

toelichting is misschien best op zijn plaats: we zitten in het zuiden van Aragon, tevens ook het 

meest zuidelijke puntje van de provincie Teruel, onder de twee andere provincies Huesca (met 

o.a. de Pyreneeën) en Zaragosa. Om te starten kozen we het treinstation Estacion Mora de 

Rubielos, omdat hier de PR TE 7 in de buurt passeert, die dan weer twee dagen later aansluiting 

geeft op de GR 8, waar we uiteindelijk voor gekomen zijn, in het dorp Mora de Rubielos zelf. 

 

De tocht  

Het is al half zes gepasseerd wanneer we in Estacion Mora de Rubielos / Albertosa belanden. 

Beide dorpjes liggen nabij de spoorweg, het ene rechts en het andere links. Laat ons zeggen dat 

er in elk van beide nog een dertigtal mensen wonen… Gelukkig is er op beide plaatsen nog aan 

een onderkomen te geraken. In Estacion Mora de Rubielos spreken we dan van een pension met 

dezelfde naam en een casa rural, in Albertosa zou het gaan over enkele hostales. In ons geval 

kiezen we voor het roze casa rural nabij het station, vermits het pension vol zit. De vervaarlijk 

blaffende hond heeft het op het eerste zicht niet echt voor ons, doch dat valt uiteindelijk nogal 

mee. Niet alleen de hond maar ook het verblijf zelf. Ter plaatse kan ook worden gegeten, 

hetgeen dan weer “lekker” meegenomen is. 

 

Naar Rubielos de Mora = 6 ½ uur – 23 km 

De volgende ochtend zijn we extra vroeg op en na het nuttigen van ons ontbijt en het 

klaarmaken van ons lunchpakket kunnen we tijdig vertrekken. Honderd meter achter het huis 

loopt de “Via Verde de Ojos Negros II” van Barracas (Castellón) naar Cella (Teruel) over een 

totale afstand van 78 km. Een Via Verde is een fietspad, gemaakt op de vroegere bedding van 

een spoorweg, zoals we dat ook in ons land en in Groot - Brittanië (Sustrans) kennen. In Spanje 

echter bestaat de onderlaag deels nog dikwijls uit grote stenen (om die reden meer een 

mountainbikeroute en o.a. ook aangeprezen als wandelpad en ruiterpad) en de vele en soms vrij 
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lange tunnels zijn compleet onverlicht. Ondertussen in 2013 is dit allemaal uit de voeten en kan 

er op een ordentelijke manier worden gefietst. Na twintig minuten stappen op dit pad, o.a. door 

een tunnel van meer dan 500 meter lang, naderen we Albertosa, waar we het verlaten om 

resoluut te kiezen voor de PR TE 7, die in het begin gewoon verder loopt naast het fietspad. Het 

zacht lopende pad daalt af naar het gehucht Los Mases, waar we het klaarspelen om door 

onoplettendheid even verkeerd te lopen. Alle begin is moeilijk!!! 

Terug op het goede pad krijgen we een mooi spektakel voorgeschoteld: eerst zien we voor ons 

beneden de oude baan Valencia - Teruel, even verder is er de nieuwe weg en achteraan in het 

dal is men volop aan de slag om een nieuwe brug te construeren, voor wat een autosnelweg 

richting Huesca in het noorden moet worden. Nabij Valencia is een deel van deze baan trouwens 

al opengesteld. Het geel/witte pad verdwijnt door de drastische maatregelen voor de 

bouwwerken eens het nabij en onder de nieuwe brug aanbelandt. Doch de opdracht is volgens 

de begeleidende kaart heel simpel: gewoon de vallei langs het beekje blijven volgen. Hetgeen 

perfect klopt. Eens deze klip gedwarst is het niet moeilijk meer, vermits het pad op het terrein 

goed staat aangeduid en mislopen in een smal dal gewoon niet kan.  

We passeren La Escaleruela, een grote bron, waar het ijskoude water door grote pompen wordt 

bovengepompt. Even verder geeft de breder wordende Rio Albertosa dan weer uit op een 

forelkwekerij met café / restaurant. Het pad naast de beek wordt breder. Wat dan ook weer kan 

worden gezegd van de beek zelf: het wordt zelfs een meertje - Embalse de Los Toranos - door 

de aanleg van een dam iets verderop. We blijven continu op de aarden weg, die na een uurtje 

uitmondt op een asfaltbaan. Hier volgen we links de brede doch rustige vernieuwde baan. Net 

voor de Masía de Fonseca en voor de grote brug over de Rio Mijares gaan we links rechtdoor en 

even verder over de oude vakwerkbrug. Wie goed zoekt vindt links onderaan in de rivierbedding 

in een rots een bron met fris drinkbaar water.  

De baan ligt rechts van ons, wij gaan langs smalle paadjes omhoog door bosgebied. We moeten 

langs een stijgend boomloos pad een smalle vallei volgen, waarnaar we weerom aan de 

asfaltbaan komen. Dan verder langs de andere kant van de baan terug het bos instappen. We 

vervolgen nu op bredere bospaden. Eerst genadeloos bergop maar nadien volgt een extra lange 

afdaling. Verder volgen geen speciale obstakels meer. We komen via een dalend pad aan de 

zijkant van Rubielos de Mora uit, dat ons allesbehalve aangenaam verrast door zijn hoge 

hotelprijzen. De hostales, die ik op Internet had gevonden blijken al geruime tijd dicht te zijn en 

de casas rurales, waar men ons naar verwijst, zijn allemaal volzet. 

 

Naar Mora de Rubielos = 5 uur – 18 km 

In Spanje is het best lopen in de voormiddag. Dat is ook de reden waarom we iets na achten al 

terug op pad zijn. Het begin is best te doen: rustige paden langs met muurtjes omheinde tuinen 

en dan verder wat zigzag stijgen in bosgebied. Op bepaalde momenten laat men ons van het pad 

afdwalen om er dan even verder weer terug op te komen… Stom! Maar we hebben het in ons 

hoofd geprint dat we niet zullen foefelen. Het blijft dus steeds de PR volgen. Vandaag is het niet 

overdreven heet en door dreigend onweer zien we ons verplicht om twee maal te gaan schuilen. 

Eén maal moeten we ons met rugzak en al over een omheining van zeker 2 meter hoog hijsen. 

Al bij al loopt het allemaal goed af en veel nat valt er niet. We spoelen de emoties even door in 

Nogueruelas, vooraleer het tweede deel aan te vatten. Dit dorp is uiterst rustig en er is alles 

verkrijgbaar. Na enig zoeken vinden we het piepkleine bakkerswinkeltje (gewoon de geur 

volgen) en 50 meter verder bevindt zich ook een kruidenier. 
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‘s Namiddags stappen we eerst door de velden en vervolgens door een dicht bosgebied, hier en 

daar onderbroken door een elektrische draad om koeien op hun weide te houden. Hoewel weide: 

sinds wanneer eten koeien bomen? Geen gras gezien. Of toch… een beetje verder, in de afdaling 

bij het verlaten van de bossen, krijgen we een heel ander landschap voor de voeten geschoven. 

“Full time” weiden en velden. Deze tocht gaat steeds over deftige zand- en kiezelwegen, wat 

ettelijke mountainbikers inspireert om hier hun ding te komen doen. De eerste en enige dag 

trouwens…  

Eens in Mora de Rubielos komen we net daar uit waar we overnachting moeten zoeken: 

voorbij de volkstuintjes aan Barrio (Wijk) Masecicos. Een leuk en net huisje op een rustige 

plaats, maar weer niet echt goedkoop. Er wordt een prijs van € 50 zonder ontbijt afgesproken, 

doch ’s avonds laat de heer des huizes weten dat we de volgende ochtend ook voor dat geld nog 

ontbijt zullen bij krijgen. Misschien uit grote schaamte? 

Mora de Rubielos - op 1.035 m gelegen en 1.378 inwoners - is best een leuk dorp met kleine en 

smalle steegjes. Wanneer men het dorp nadert ontwaart men al te best het vroegere 

middeleeuwse centrum: al datgene wat zich tussen de vroegere muren van het kasteel bevindt 

was het oorspronkelijke dorp. Een kleine plaatselijke dorpswandeling op en nabij deze muren 

moet een beter inzicht geven op het verleden. Tot mijn verwondering is het er behoorlijk druk. 

Dat zou komen doordat vele Spanjaarden in de zomer hun geboortestreek weer opzoeken en ook 

doordat het de administratieve en commerciële hoofdplaats is van de streek. De plaatselijke 

prijzen zijn dan ook lichtjes aangepast. Ook in het restaurant betalen we ons naar Spaanse 

normen blauw. Maar er is beterschap op komst, vermits we naar het absoluut niet toeristische El 

Maestrazgo opschuiven. 

 

Naar Refugio La Chaparilla  = 6 ½ uur – 23 km 

De streek rond Mora de Rubielos is blijkbaar een gekend wandelgebied, her en der duiken geel / 

witte pijlen op van PR’s. Bij de start ’s ochtends kunnen we na twee dagen vanaf het Portal de 

Cabra achter de kerk eindelijk rood / wit volgen. We staan nu voor datgene waar we voor zijn 

gekomen: de GR 8. We dwarsen de rivier en nemen het pad de velden in. We stijgen lichtjes. 

Eerst moeten we door landbouwgebied, wat uiteindelijk na het passeren van een kapel, de 

Ermita del Campillo, overgaat in bossen. We volgen lang een bospad bergop naar een hoogte 

van bijna 1.600 meter langs de rechterzijde van een kloof. Geleidelijk aan wordt het dalen over 

een smal pad, dat dan weer uitgeeft op een asfaltweg. De schaarse wagens zijn op één hand te 

tellen.  

Net voor het dorp worden we nog afgeleid langs de oude baan, zodat we via de zijkant het dorp 

komen binnenwaaien. Best interessant dorpje, heel gezellig met enkele cafés en een restaurant. 

We belanden in de dorpskroeg Tasca Tena - Calle Hispanoamerica 1, waar ook eten (tapas, 

ensaladas en platos combinados) wordt aangeboden. In het “echte” restaurant aan de overkant 

van de straat, zat het namelijk vandaag zaterdag afgeladen vol. 

Alcala de la Selva verlaten we langs de andere kant van het straatdorp. En dan wordt het 

stijgen, heel lang stijgen van 1.410 meter naar 1.800 meter…. Eerst over smallere paden en 

vervolgens over een metersbrede zandweg met de zon pal boven ons. In de late namiddag 

arriveren we aan de refugio La Chaparilla, een onbewaakte berghut met bron, gelegen op om en 

bij 1.800 meter nabij de 2.019 meter hoge berg Peñarroya. Heel primitief: om te kunnen slapen 

ga ik eerst het bos in om gras en mos te verzamelen. Alles wordt netjes uitgespreid over het 

beton en daarboven wordt het matje gelegd. Door de hoogte koelt het behoorlijk af, maar we 

geraken heelhuids de nacht door. 

 



GR 8 in Aragon (Spanje) 4

Naar Fortanete = 5 ½ uur – 21 km 

De volgende ochtend moeten we om te beginnen al 100 meter steil naar boven langs een bospad. 

En alsof dat nog niet genoeg was, passeert eens boven op 1.900 meter het wandelpad een 

uitgestrekte hoogteweide met koeien en op het eerste zicht kwaadaardige stieren. Het grootste 

probleem wordt echter het zoeken naar de witrode kleuren. De paaltjes zijn afgebroken en de 

verf is van de rotsen afgesleten.  

We geraken na 1 ¼ uur zonder ongelukken in Valdelinares, met zijn 1.692 meter het hoogst 

gelegen dorp van Aragon en tevens het centrum van het wintersportgebeuren. Tot onze 

verwondering is het echter volledig zichzelf gebleven. Wat dan weer bewezen wordt door de 

schappelijke prijzen in de cafés, de gemoedelijke plaatselijke sfeer en door het feit dat het 

aanbod aan logement simpel is gebleven: enkel hostales en pensiones, zeker geen 

veelsterrenhotels en dito restaurants.  

Over het vervolg van de dag kunnen we kort zijn. Wat eerst een leuke tocht leek over 

bergpaden, eindigt na een uurtje op een nieuwe brede asfaltweg door een groot bos- en 

heidegebied, die langs beide kanten dan nog eens weggewerkt is over een strook van een achttal 

meter. Alle mogelijke aanduidingen van rood / wit zijn verdwenen. Hier en daar ontwaren we 

nog tekens, doch deze zijn kompleet zonder nut. De afslag naar rechts ergens in de bossen 

missen we uiteraard. Hetgeen dan simpelweg wil zeggen dat we uren na mekaar over de 

asfaltbaan moeten stappen, gelukkig passeert er amper verkeer. Achteraf in het dorp Fortanete 

vernemen we dat in geen twintig jaar nog iets is gebeurd op het terrein om de bewegwijzering 

van de GR 8 te onderhouden of aan te passen. Het landschap zou indrukwekkend kunnen zijn 

om te wandelen, maar ik had geen zin om zomaar in de bossen te gaan experimenteren. De 

intrede in het wandelgebied El Maestrazgo zou best op een interessantere manier kunnen 

gebeuren.  

In Fortanete druipt de geschiedenis van de gebouwen af, spijtig genoeg staat de oude kerk en het 

oude gemeentehuis in de steigers. Het doods ogende dorp blijkt toch nog mee te vallen. Bij het 

zoeken naar logement worden we door een lokale bewoner bijgestaan. Hij speurt zelf de 

eigenaar van een logement op via zijn GSM. Eens gevonden blijkt deze man de vriendelijkheid 

zelf te zijn. Tenslotte hebben we in het restaurant El Rincon* als enige klanten nog een lang 

nagesprek met de uitbater. Omdat de winkel al gesloten is krijgen we het gedaan om in de zaak 

nog brood, kaas en twee appelen mee te krijgen, dit alles aan winkelprijs. Totaal betaalde prijs 

all in: 32 €. 

 

Naar Mirambel = 5 ¼ uur – 20 km 

De uitbater van de Casa rural heeft zich niet meer laten zien, we moeten onze € 30 en de sleutel 

achterlaten in de fruitkom en de deur op springslot dichttrekken. 

De tocht start aan de uitgang van het dorp voorbij de gemeentelijke weegbrug. Na 40 minuten 

stijgen langs smalle paadjes door een heidegebied en 20 minuten dalen door bos, bereiken we 

een eenzame hoeve. Dan wordt het even steil omhoog van 1.480 meter naar 1.750 meter over 

een bospad tot op de plaats Puerto del Cuarto Pelado en weerom dalen zonder de asfaltweg over 

te steken.  

Het wordt een zacht stijgende zandweg, die na 2 ½ uur aan de eenzame hoeve Masia El 

Hostalejo afsplitst: rechts naar Cantavieja door de Barranco de Carrascal en links naar 

Mirambel. Wij nemen links over de brede zandweg en pauzeren een kwartiertje later aan een 

bron voor een eetpauze. Drie magere doch grote zwerfhonden houden ons goed in het oog, maar 

laten ons gelukkig met rust. Een eenzame aftandse Seat stopt en de bestuurder komt even een 

praatje maken. Eigenlijk gewoon om te zeggen dat het water best drinkbaar is, doch dit laatste 

hadden we al eerder door.  
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Een half uurtje later aan de Ermita de San Cristobal wordt het zandpad nog eens zo breed. In 

mei waren hier bulldozers bezig om de weg XXL te maken. Een zandweg van 8 meter breed is 

wat ze hier blijkbaar een “camino rural” noemen… En ik die dacht dat zoiets stond voor een 

wandelpad???  

Na 45 minuten, net voor de haakse bocht die we naar rechts moeten volgen (bewegwijzering 

weggebuldozerd), moet ik vaststellen dat we op deze “baan” niet één wagen hebben gezien. Het 

had slecht anders gekund, wanneer je weet dat El Maestrazgo, een gebied in grootte hetzelfde 

als de helft van een Belgische provincie, slechts 3.700 inwoners heeft, waarvan 2/3 dan nog 

bejaarden zijn. We starten de lange afdaling van 7 km. naar Mirambel. Best indrukwekkend dit 

landschap, bij momenten waan ik me op de maan. Of begint de felle zon me in het hoofd te 

spelen? Ik ben blij wanneer ik het dorp voor me zie. Een grote pint bier in Fonda Guimera gaat 

er best in. 

Dit middeleeuwse dorpje met grotendeels nog lemen huisjes was net als Villarluengo en 

Cantavieja een tempeliervesting. De vijf middeleeuwse inkompoorten en een deel van de 

vroegere ommuring zijn gerestaureerd. Een deel van het dorp is gerenoveerd in de oude stijl en 

vele huisjes staan eveneens in de steigers. Het dorp heeft trouwens in 1981 al voor haar 

authentieke restauraties van de stichting “Europa Nostra” een prijs toegekend gekregen, 

persoonlijk overhandigd ter plaatse door de Spaanse koningin. Het Portal de las Monjas, één van 

de vijf gerenoveerde en dwars over de straat gebouwde oude inkompoorten, siert trouwens de 

cover van de Spaanse GR 8 topogids. Voor het avondeten nemen we ruimschoots de tijd voor 

een dorpsbezoek. Aan het gemeentehuis bevindt zich de nieuwste hightech-versie voor de 

gemeenteberichten: men dient enkele centen in een gleufje te duwen, waarna een bandje begint 

te spelen. 

 

Naar Cañada de Benatanduz = 4 1/2 uur – 16 km 

Omdat het echt te gek is om 15 km. langs de baan te stappen of om voor 3 uur dezelfde weg als 

gisteren te doen, wordt beslist om in deze eenzame streek autostop te proberen richting 

Cantavieja. De eerste wagen houdt halt. De Spanjaarden die ons een lift geven zijn mensen uit 

hetzelfde hotelletje als wij. Zo gaat het vlot en komen we heel vroeg in Cantavieja aan. Dit hoog 

op een rots gelegen dorp (1.299 meter) is met zijn 739 inwoners het hoofddorp en het 

commerciële centrum van het gebied. Cantavieja is overigens een mooi dorp om rond te 

wandelen: het is gelegen op een rots. Toevallig is het hier volop feest deze week. Alle huizen en 

winkeltjes zijn afgezet met barricades en zware houten palen. Zelfs de telefooncellen zijn 

beveiligd met paletten. Aan ons niet echt besteed, vermits de stieren pas vanavond voor de leut 

moeten zorgen en wij verondersteld zijn om vanavond wel in Cañada de Benatanduz te geraken. 

Een smal dalend pad van 2,5 kilometer links in de kloof brengt ons gans beneden in de Barranco 

de Carrascal. De berggeiten op de steile hellingen houden ons doen en laten goed in het oog. Het 

paadje om er in te geraken was mooi en niet steil, wat dan weer niet kan gezegd worden van het 

pad nadien terug omhoog. Heel zwaar is het en bij momenten is het echt goed uitkijken naar de 

wit / rode verfspatten. We komen terug uit bij de Masia El Hostalejo en moeten ongeveer 3 km. 

stappen over hetzelfde zandpad van gisteren, dan wel in de andere richting. 

De dag van vandaag is in vergelijking met de vorige stapdagen feitelijk een rustdag. We komen 

terug uit vlakbij de Puerto del Cuarto Pelado en nemen daar onder een schaduwrijke steeneik 

onze lunchpauze met zicht op een grote schapenkudde. Vervolgens het oude overwegend dalend 

asfaltbaantje op voor de laatste zeven kilometer. Op dat deel zien we 7 auto’s passeren, rustig 

stappen dus. Eens in Cañada de Benatanduz (1.422 meter hoog - 65 inwoners) geraken we in 

Bar Jarque niet aan logement. De vrouw achter de tapkast heeft blijkbaar haar dagje niet en 

beweert dat alles volzit… Niet getreurd echter: gewoon het bruggetje over en 50 meter verder in 
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Possada La Vega (gemeentehuis, bar, restaurant, hostal, winkeltje en gratis Internet voor de 

locals) worden we wel vriendelijk ontvangen. 

Het dorp bestaat uit drie wijken: San Cristobal, Santa Magdalena en Monjui, het stokoude dorp, 

250 meter verder naast de Barranco de Cañada, quasi één grote ruïne en toch nog deels 

bewoond. ’s Avonds net voor zonsondergang bezoeken we dit nog en nemen nog enkele heel 

mooie foto’s van gebouwen die al honderden jaren weer en wind hebben weerstaan (o.a. oude 

kerk in Barok uit de 18
e
 eeuw, ex-gemeentehuis, gewone woningen…). 

 

Naar Pitarque = 5 uur -  18 km  

We starten over het asfaltbaantje naar Villarluengo en verlaten enige bochten en ongeveer 1 

kilometer verder links de baan. In feite zie je vanuit het dorp het zandpad al van ver stijgen. 

Ongeveer ¾ uur later zijn we boven op een heuvelrug: Peirón de los Santos Adones – 1.580 

meter hoog. Van hieruit begint de afdaling naar het begin van de kloof van de Rio Pitarque. Ik 

heb gelezen dat diehards door de kloof ook naar de bron van de rivier kunnen stappen / 

klauteren. Wij houden het bij de GR 8. Overigens een bijzonder leuk tochtje: bosgebied, kloven, 

bergpaden, brede boswegen, die dan tenslotte eindigen hoog boven de vallei van de Rio 

Pitarque, hetgeen een spectaculair panorama oplevert.  

Na een hete afdaling (meer dan 30 °C) bereiken we het smalle wilde riviertje. In plaats van links 

onmiddellijk naar het dorp te stappen, begeven we ons rechts langs een leuk bospad met enkele 

watervalletjes naar het brongebied van de Pitarque. Daarvoor moeten we een half uurtje 

doorstappen. Nog nooit zoveel volk gezien in El Maestrazgo: wel zeker 40 mensen bij elkaar, 

spelend en taterend om en nabij het water!!! Dit is blijkbaar de hot spot voor de binnenlandse 

toeristen. Onder andere een natuurlijke schoorsteen trekt veel toeristen. Het betreft een achttal 

meter hoge schacht, waarvan de binnenste zachtere laag door waterinsijpeling en de 

daaropvolgende erosie volledig is verdwenen en alleen de mantel is overgebleven. Na wat foto’s 

en een korte rustpauze is het tijd om terug op te krassen: langs hetzelfde pad even terug en 

vervolgens ongeveer 45 minuten verder o.a. langs de kapel van de Virgen de la Peña en we 

bereiken Pitarque. Dit dorp met zijn 113 inwoners ligt op 998 meter hoogte op het einde van 

een smal asfaltbaantje. 

In een klein cafeetje lees ik op een affiche dat er in Villarluengo, normaal onze eindbestemming 

voor vandaag, dorpsfeesten doorgaan, hetgeen wel eens zou kunnen betekenen dat het weinige 

logement dat er is volledig volgeboekt zou kunnen zijn. Na een telefoontje vanuit de bar blijkt 

mijn vrees niet ongegrond, het is inderdaad zo… We laten ons even inlichten over de 

overnachtingsmogelijkheden ter plaatse. In de casa rural op het centrale dorpsplein blijkt alles 

bezet, hoewel het volgens mijn gevoel meer iets met familiale spanningen te maken had… Aan 

de andere kant van het plein blijkt Bar / Restaurant / Habitaciones Martin niet helemaal een 

slechte keuze. Legaal gerund door een Roemeense familie blijkt mijn eerst gedacht maar 

twijfelachtig: een luidruchtig roepende vrouw en haar dochter discussiëren over het feit of er dan 

al dan niet een kamer vrij is. Wat dan uiteindelijk uitmondt op een ja… binnen een paar uur als 

ze opgekuist is. Na enkele degustaties op het gezellige terras krijgen we een grote kamer met 

badkamer toegewezen. ’s Avonds zijn we de enige gasten in het restaurant, wat de dochter des 

huizes ook nog de kans geeft om het familieverhaal van de immigratie uitgebreid toe te lichten. 

 

Naar Ladruñan = 8 uur – 27 km  

Normaal zouden we pas ten vroegste om 9 uur kunnen ontbijten. Maar omdat er vandaag een 

lange en moeilijke dag voor de voeten wordt geschoven, krijgen we het gedaan dat we om 8 uur 

al aan tafel zitten. De patron, Martian Mihoc, beloofde om klokslag 8 uur ter plaatse te zijn, zo is 

het ook. 
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Doordat we in Pitarque moesten blijven, zitten we wel 7 à 8 kilometer uit de richting, wat ons 

nadien zuur gaat opbreken. We volgen eerst het dalende asfaltbaantje: 4 km. te voet, waar er 

geen enkele wagen passeert. Eens op de baan Ejulve - Villarluengo nemen we rechts richting 

Puerto de Villarluengo, een pas voor het dorp. Autostop lukt vanaf de eerste wagen: een 

luxueuze BMW neemt ons goed 3 km. mee naar de startplaats op de GR 8. 

Wat volgt is een moeilijke en stenige afdaling tot in de vallei van de Rio Cañada. Echt veel volk 

schijnt hier niet te komen. Het oude stenen bruggetje over de brede beek is gans dichtgegroeid 

met braamstruiken. Het riviertje volgen is best leuk. Na een stukje bergop en weerom dalen 

zitten we al vlug in het dal van de Rio Guadalope: hier geen water, wel een mooie oude gemetste 

brug. We zijn nu 4,5 kilometer onderweg op de GR 8. En dan begint het: bij de splitsing van de 

GR 8.1 richting Ejulve blijkt onze GR 8 ongenadig te gaan stijgen. Een half uur verder aan de 

Masía del Navarro wordt de helling minder sterk, doch hier komen we dan weer in de streek 

waar in 1994 een verschrikkelijke brand heeft gewoed. Duizenden hectaren werden door de 

vlammenzee verwoest. Half verbrande bomen liggen nog steeds ter plaatse als stille getuigen. 

Meer dan twee uur na elkaar zitten we steeds op een vervelende hoogteweg, waar we de 

volgende kilometers al lang op voorhand voor ons uit zien aankomen. Heel erg stijgen is het 

niet, maar de zon kent geen genade. Zelfs als de weg begint te dalen voorbij El Raspador blijft 

het zwaar. Met de Refugio El Higueral in het zicht spelen we het klaar om nog een stuk verkeerd 

te lopen doordat de weg voor een deel verbreed is en een deel van de signalisatie is verdwenen, 

dit terwijl de hut open en bloot in vogelvlucht hoop en al 300 meter van ons ligt...  

De lange ruststop op de matrassen in de slaapzaal blijkt niet echt van veel nut. Wat volgt is voor 

mijn vrouw een verschrikking: moeilijk stappen door een droge beekbedding doen de beelden 

van een zwaar ongeluk onder dezelfde omstandigheden in 1988 in Griekenland en de redding 

door een legerhelikopter weer voor ogen komen. De schrik zit er goed in en we zijn blij dat we 

zonder ongelukken nabij de Rio Guadalope aan Masiá Fonseca geraken, ooit een papierfabriek 

geweest en volledig verlaten sinds 1951. We passeren vervolgens een kleine oude in onbruik 

geraakte elektriciteitscentrale. Veel oog hebben we er niet meer voor, we zitten er volledig 

onderdoor. Zowel fysiek als psychisch is het genoeg geweest.  

We volgen de bedding tot op de splitsing van de GR 8 en de GR 8.1. Wij nemen deze laatste 

naar links. Concreet betekent dit dat we langs La Algecira moeten, een dorp met nog een tiental 

inwoners. Het paadje volgt verder de rechtse kant van een zijkloof. Zachtjes stijgen is er zelfs te 

veel aan. Het, op een doodlopende weg gelegen Ladruñan, bevindt zich tot ons afgrijzen dan 

ook nog op een heuveltje. Na een lange rustpauze in de schaduw van een brede struik wordt ook 

die kaap gerond. In het dorp blijkt de eerste persoon die ik aanspreek dan nog de zoon van de 

uitbater van Bar / Restaurante / Casa Rural Esteban te zijn. Wat rekenkundig gezien geen toeval 

blijkt te zijn wanneer we achteraf vernemen dat hier nog maar amper 30 mensen verblijven. 

Mijn vrouw is ondertussen al aan de klap met een deel van de autochtonen. Blijkbaar is men het 

niet echt gewoon dat hier zomaar ’s avonds wildvreemden komen aanwaaien. 

Verblijven in Casa Rural Esteban is hoe dan ook een goede keuze: vriendelijke en attente 

uitbater, lekker en goed avondeten, rust gegarandeerd, mooi en zelf opgeknapt huisje min of 

meer in de vorm van een toren en de prijs van € 21 voor 2 personen is het helemaal. Voor 

minder dan € 50 hebben we eten, drinken en slapen. Wie doet beter?  

Wanneer ik nadien, eens thuis, mijn wedervaren over deze trekkingdag per mail meedeel aan 

mijn vriend Ignacio Terés, berggids en zaakvoerder van buitensportbedrijf Maestrex uit 

Alcorisa, krijg ik heel laconiek te horen dat hij er zelfs niet aan denkt om wegens diverse 

redenen (o.a. wegens te lang, te heet, te eenzaam en wegens gebrek aan water) dit stuk in zijn 

tochtenplanning op te nemen, zeker niet in augustus 
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Naar Molinos = 3 ½ uur – 12 km 

De laatste stapdag is aangebroken. Na ons hallucinant avontuur van gisteren doen we het kalm 

aan.  

Het eerste uur is het best te pruimen: de temperatuur zit goed, weinig echt bergop en geen 

noemenswaardige problemen onderweg. Crespol bereiken we na enkele minuten al via een 

asfaltweg. Vervolgens naar Cuevas de Cañart gebeurt via een brede zandweg. Ongeveer halfweg 

Cuevas de Cañart passeren we El Estrecho, een nauwe doorgang tussen twee steile rotsen. Ook 

de berggeiten en de gieren zijn weer van de partij. Een stijgende piste brengt ons tot in Cuevas 

de Cañart, een middeleeuws dorpje op 834 meter met een immens groot verlaten klooster, een 

bar/hostal en een wellness-hotel!!! 

Vooraleer verder te stappen bekijken we nog eerst het verlaten klooster en de ruïne van de 

tijdens WO II stukgeschoten kerk Convento de los Servitas. De GR 8.1 verlaat het dorp via de 

immens steile Calle Major. Een zandpiste bergop brengt ons vervolgens na een half uur aan de 

waterval Salto de San Juan y necrópolis. Nabij deze hoge waterval worden de flessen gevuld. 

Wat later schakelen we over op kleine zandweggetjes, die ons over stenige hellingen en langs 

hoogteweiden naar een heidegebied voeren. Wanneer het pad begint te dalen na weerom een half 

uur zijn de Cuevas de Cristal (kristalgrotten) niet ver meer af. Het dorp Molinos is eigenaar van 

dit natuurverschijnsel en kan met 20.000 bezoekers per jaar wel zeggen dat het zonder 

problemen jaarlijks een positieve begroting kan voorleggen. 

Naar Molinos is nog een half uurtje verder, de doodlopende asfaltweg nemen we er zonder 

morren bij. Enig verkeer hebben we niet gezien. Blij dat we het einde hebben gehaald en ook blij 

dat voor ons de laatste etappe zo kort was. Ondanks onze jaren wandelervaring zat de zware 

inspanning van gisteren nog stevig in de kuiten. 

Een praktische optie zou kunnen zijn om iets voorbij de Albergue in Molinos 1½ uur verder de 

PR TE 55 te voet naar Berge te nemen en dan eventueel per autostop de dag zelf of de dag 

nadien naar Alcorisa (autobus Barcelona). 

 

Bijlagen 

 

1 - Overnachtingen 

 

Estacion Mora de Rubielos 

- Pension Peiró – Est. Mora de Rubielos 

-  La Casa  de la Estación – José-Carlos Gómez – Est.  Mora de Rubielos 

00 34 600 67.08.07 

 estaciondemora@wanadoo.es - es.geocities.com/casadelaestacion 

€ 50 vr. 2 p.p.n. / Ontb. € 5 / Avondmaal € 12 / Picknick € 5 

Oud roze huis bevindt zich op 100 m. van het station, gewoon de sporen dwarsen. Al 

bij al is dit een extreem rustige locatie, ’s Nachts rijden er nauwelijks treinen. Een 

viertal sobere, propere kamers worden verhuurd, eentje zelfs met een heus hemelbed. 

De uitbater is zeer vriendelijk, zorgt desgevallend ook voor het diner en toont zich 

een betrouwbare kok. Ook drank te verkrijgen. Ter plaatse kunnen ook toeristische 
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folders en boeken worden geraadpleegd, waaronder ook lijsten met andere casa 

rurales van gans Aragon. 

Rubielos de Mora 

- Casa Rural El Belén – Calle El Plano 5 

- Casa Rural Las Eras – Eras Bajas 29 

00 34 978 80.42.75    -    € 35  vr. 2 p.p.n. 

- Casa Rural Gargallo – Calle La Cruz 2 

00 34 978 80.43.48   -    € 36 vr. 2 p.p.n. 

- Casa Rural del Irlandés – Calle Virgen de la Carmen 18  

00 34 978 80.44.62    -    € 38 vr. 2 p.p.n. 

- Hotel Los Leones – Plaza Ygual y Gil 3  

00 34 978 80.44.77 

www.losleones.info  

€ 80 vr. 2 pers. / Ontbijt € 6 / Avondmaal zonder drank € 20 

Deze prijzige keuze is in feite een noodgeval. Oud gebouw, gelegen op een gezellig 

pleintje. Oude stijlvolle kamers met o.a. houten plafonds, iets met veel allure dus. De 

uitbater komt echt slijmerig over. Diner en ontbijt worden geserveerd in de kelder. 

Bij het avondmaal heb ik water besteld, de wijnen leken me in vergelijking met ander 

Spaanse eetgelegenheden aan de prijzige kant. Het ontbijt was  behoorlijk duur, 

confituur en toast kost ergens anders stukken goedkoper. Men betaalt in feite voor de 

chichi... Positief is dat men ook trekkers met rugzak ontvangt, wat op een andere 

locatie met zoveel allure mogelijk niet zou lukken. 

Nogueruelas 

- Casa Rural Amalia – Calle Los Frailes 9 

00 34 978 80.41.26   -    € 30 vr. 2 p.p.n. 

- Casa Rural Pilar Redón – Calle Sol 22 

00 34 978 80.41.18   -    € 30 vr. 2 p.p.n. 

- Hostal Casa Grande – Calle Hispano América 2 

0034 978 80.41.09 

Mora de Rubielos 

- Casa Rural Rosa Silvestre – Barrio Masesicos 63 

€ 50 vr. 2 pers. K + O 

Masesicos is de wijk waar men arriveert net voor het dorp: 

nieuwbouwappartementen rond een oude kern. Het hartje bestaat uit kleine huisjes. 

Het is net in een dergelijk huisje waar men terecht komt: bukken om een deur te 

passeren en ook op de trap. Wij kwamen terecht in de kamer van één van de 

dochters: een prima ballerina bij het ballet in Berlijn. Een kamer volgestouwd met 

prullaria en videotapes, die allemaal wel iets met ballet te maken hebben. De 

uitbaatster is op het eerste gezicht nogal stroef, hetgeen de volgende ochtend een 

compleet verkeerde indruk blijkt te zijn. Eens het ijs gebroken, valt zij 100% mee. 

- Casa Rural Antonio Villaroya – Calle Quarto Esquinas 12 
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- Casa Rural  Los Masesicos - Barrio Masesicos 9 

00 34 978 60.44.50   -   € 23 vr. 2 p.p.n. 

- Casa Rural Bagan – Calle Gomez Ferrer 20 

00 34 978 80.00.04 

Alcala de la Selva 

- Hostal Rios – Ctra Alcala de la Selva 9 

- Casa Rural Ferwin Santafé – Calle Oleiras 7 

- Casa Rural Jesús Edo – Calle Molino 50 

- Casa Rural Presentación Corella – Calle Molino  

- Casa Vega – Barrio Virgen de la Vega 

00 34 978 80.11.12   -    € 60 vr. 2 p. K+O 

- Casa Julia – Calle Alta 7 

- 00 34 978 80.80.99 

Valdelinares 

- Casa Rural El Sabinar / Bar La Teja – Plaza de la Raza 7  

- Hostal Casa Damian - Plaza de la Iglesia 2 

00 34 978 80.20.76 

- Hostal Vicenta - Plaza de la Iglesia 8 

00 34 978 80.20.79 

Fortanete 

- Albergue La Tiñada – San Roman 32 

- Casa Rural Pilar Gargallo Zaera – Calle Santa Barbara 51 

€ 30 vr. 2 p.p.n. 

00 34 978 77.82.67 

aquimaestrazgo@wanadoo.es 

Dit Casa Rural is in feite een appartement naast de hoofdbaan, waar desgevallend 

ook kamers worden verhuurd. Onze kamer bevond zich aan de achterkant van het 

gebouw. Telkens inclusief met uitgeruste keuken, living met T.V. en een badkamer. 

Eventueel wel te delen met andere huurders. Koken hebben we niet gedaan, in de 

buurt is een goedkoop restaurantje en een volkse (lees goedbevolkte) bar. De 

uitbater zelf hebben we amper gezien: op 5 minuten was alles afgehandeld. Zijn 

echtgenote is ons nadien wel even komen groeten. De ligging is extreem rustig, in dit 

verlaten gebied passeert amper verkeer. 

- Nieuw hostel in aanbouw (paars huis boven de kerk, opening voor 2006) 

Mirambel 

- Fonda Guimera – Agustin Pastor 18 

Overn. € 20 vr. 1 p. of € 30 vr. 2 pers. / Ontb. € 2 / Avondmaal met drank € 10 

00 34 964 17.82.69 
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fongui@oem.es 

Fonda Guimera is ondanks zijn goedkope prijs in zijn categorie zowat de top in El 

Maestrazgo: alles is tot in de puntjes verzorgd. De bar is goedkoop en er zijn zelfs 

kaarten en topogidsen te koop! Ik heb er twee maal in verschillende periodes 

overnacht. Indien je kunt kiezen probeer dan een kamer aan de achterzijde met zicht 

op kerk en het oude dorp. Aan de voorkant heb je tot heel laat gepraat en 

geroezemoes van de bar en de straat. Het avondmaal is ruim voldoende en er is 

keuze uit diverse lokale schotels. Eén minpunt: het goedkope ontbijt met toast en 

confituur is nogal karig, wie € 0,90 bijbetaalt, krijgt nog een beetje toast, boter en 

confituur en zal daarmee wel toekomen. 

- Casa Demetrio – C. San Roque 11    

00 34 964 17.82.60   -    € 30 vr. 2 p.p.n. 

Cantavieja 

- Casa Sara – C. Cecilio Galvez 5    

  00 34 964 18.50.31   -    € 35 vr. 2 p.p.n. 

- Pension Julian – Garcia Valiño 6 

Overn. lavabo € 12 - douche 14 € / Ontb. € 1,80 / Avondmaal met drank € 8 

Cañada de Benatanduz 

- Casa Jarque – Barrio San Cristobal 54    

00 34 978 77.30.53   -     € 24 vr. 2 p.p.n. 

- Posada de la Vega – Barrio Magdalena 1 

00 34 978 77.30.79 

www.multiserviciorural.com 

€  45 vr.  2 p. K + O / Avondmaal met drank € 8 

Eerst probeerden we Jarque aan de andere kant van de brug, maar de uitbaatster 

(volgens een local “she looks like an angry Doberman dog…”) had er niet echt veel 

zin in. Posada de la Vega aan de andere kant van de brug met bar en restaurant is 

wel een degelijke keuze. Het bevindt zich in hetzelfde gebouw als het gemeentehuis 

en het winkeltje. Dit laatste is heel makkelijk: de dame aan de bar baat tevens het 

winkeltje uit…gewoon vragen dus. Het gebouw is recent en de kleine slaapkamers, 

elk met een eigen badkamer, zijn heel netjes. Bij het avondeten komt de uitbater, een 

kleine man met een zware baritonstem, persoonlijk vragen of we wel voldoende te 

eten hebben gehad. Bij het ontbijt - met vers sinaasappelsap - krijgen we zonder 

meerprijs nog bijkomend brood, koffie en thee. 

Pitarque 

- Casa Molino – Plaza Ayuntamiento s/n 

00 34 978 77.31.24   -    € 25 vr. 2 p.p.n. 

- Casa Felisa - C. Carneceria 2    

00 34 978 77.31.49   -    € 22 vr. 2 p.p.n 

- Habitaciones Martin – Plaza Ayuntamiento 1 

€ 30 vr. 2 p.p.n. / Avondmaal met drank € 8 / Ontbijt € 3 
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00 34 680 19.70.88 

Niet echt stijlvol, zelfs een stokoud en niet echt verzorgd gebouw. Onze entree was 

ook al niet je dat… Maar ook hier kantelde alles nadien. Het hele gebouw 

(restaurant, bar, hotel) wordt uitgebaat door een Roemeense familie. ’s Avonds voor 

en na het diner hebben we lang kunnen praten met de oudste dochter. Het eten zelf 

was een hele hoop, dat we gewoon onder ons tweetjes niet opkregen. Het terras op 

het dorpsplein was supergezellig (en ’s nachts nogal lawaaierig…). Onze sobere 

kamer was XXL en was voorzien van een ruime badkamer. Voor het ontbijt is de 

uitbater zelf een uurtje vroeger opgestaan, opdat we tijdig onze lange dagtocht 

zouden kunnen aanvangen. Als je dan weet dat deze zaak op het einde ligt van een 

doodlopende weg, dan maakt dit één van de aanraders van de tocht. 

Villarluengo 

-     Bar Fonda Villarluengo – Plaza Carlos Castell 1 

- Fonda Josefina – Calle Alta 2 

Overn. € 12  / Ontb. € 3,6 / Avondmaal € 9 

00 34 978 77.31.51 

Dit pension is niet meer dan een deel kamers boven een kleine volkse bar met 

restaurant. De inkomhal met bureau lijkt net een rommelhok en doet het ergste 

vermoeden. De sobere doch ruime kamers, elk met eigen sanitair, zijn wel een 

verrassing. De kamer vooraan op de hoek boven de bar heeft wel het ergste te lijden 

onder het geluid van de bar, doch al de andere zijn wel een goede keuze. Deze zaak 

heeft zowel zijn voor- als tegenstanders. Op een site waar men zijn ervaringen kan 

evalueren kreeg het van de een 0 op 10 en van de ander 9 op 10! Een meevaller is 

zeker het eten: keuze uit diverse lokale schotels die op een mum van tijd voor je neus 

staan. Een bijkomende portie frieten heeft wel 10 minuten geduurd, doch daar heeft 

niemand zich echt zorgen over gemaakt. 

Ladruñan 

- Casa Esteban – C. Baja 24      

Overn. € 21 vr. 2 pers. / Avondmaal met drank € 8 / Ontbijt € 3 

00 34 978 72.30.53 

Estebangrinon@hotmail.com 

Esteban is de vriendelijkste man die we zowat onderweg in de dorpen hebben 

ontmoet. Bij hem voelden we ons zo thuis. Hij heeft vier gastenkamers en een eigen 

kleine bar, waar zijn zoon en zijn neef tussendoor een handje toesteken. Esteban 

kookt uitsluitend met verse lokale producten en geeft uitleg bij elke schotel die op de 

tafel terechtkomt . Na jaren Barcelona is hij hier terechtgekomen in zijn volledig 

zelfgerestaureerde huisje. Onze slaapkamer(naar zijn zeggen zijn mooiste…) is ruim 

en zeer gezellig, de badkamer moet worden gedeeld met de anderen (indien die er 

zouden zijn…). Indien je hier langer zou verblijven zorgt Esteban gratis voor het 

vervoer van en naar het station Caspe op de lijn Barcelona - Zaragosa.  

Cuevas de Cañart 

- Pension Cuevas de Cañart – San Blas 7 

Overn. € 24,05 2 pers. / Ontb. € 3 / Avondmaal met drank € 8 

00 34 978 88.75.34 
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Molinos 

- Hostal de la Villa – Mayor 5   

 € 36 vr. 2 p. K+O / Avondmaal met drank € 11,50 

00 34 978 84.92.34 

- Albergue / Instituto de Restauración del Maestrazgo – Calle Castillo 15  

K+O = € 15 / HP = € 22 / Bedlinnen + handdoeken = € 3 

00 34 978 84.94.00 

Ik ben hier twee maal geweest: eerst met een gratis persreis, de tweede keer 

individueel. De eerste keer viel het mee, de tweede was het heel wat minder. Toeval? 

Het avondmaal de tweede keer viel tegen: het kan slecht anders als je een omelet 

onder twee personen moet verdelen… De toast ’s ochtends was al weken oud en de 

frambozenconfituur dateerde van de persreis drie maanden terug. De grote kamer op 

de tweede etage viel, in tegenstelling met drie maanden eerder, wel mee. Toen 

hadden we open chambrettes op de eerste etage. Nergens anders hadden we een 

meerprijs moeten betalen voor de lakens en de handdoeken, hier wel. De klap op de 

vuurpijl was wel dat we ruim moesten betalen voor de taxiservice naar Alcorisa, 

waar wij vonden dat we voor ons geld zo goed als niets in return hadden gekregen. 

- Casa Cari – Calle Horno s/n 

  € 30 vr. 2 p.p.n 

00 34 978 84.91.57 

Berge 

- Hostal de Berge 

00 34 978 84.94.60 

Alcorisa 

- Albergue de Alcorisa – C. Seminario s/n    

 K+O € 15,00 – H/P € 21,00 

- 2 pensiones (El Castillo + Las Tres RRR) 

- 2 hostales (El Avila + Alcorisa) 

 

Het overzicht van overnachtingsmogelijkheden is niet volledig. Enkel de goedkoopste opties 

zijn vermeld, uitgezonderd dan wel voor Rubielos de Mora. Voor diegenen waar ik de prijs van 

weet (via eigen ervaring, Internet, een brochure of een boek), staat deze ook vermeld. Hij is wel 

vermeld onder voorbehoud, soms vind je de prijs nog in peseta’s… Het is duidelijk dat de 

prijsgegevens niet altijd up to date zijn. Het is overigens niet makkelijk om aan een volledig 

overzicht te geraken via één site: vergelijken en puzzelen is de regel. De in het vet en cursief 

geplaatste info heeft betrekking op plaatsen waar ik in mei en/of augustus 2005 zelf heb 

overnacht. Daar waar ik het telefoonnummer, mailadres en/of website van weet, staan die 

gegevens ook vermeld. Ook volgt een korte uiteenzetting over mijn persoonlijke ervaringen ter 

plaatse. Reserveren is geen must in voor- of najaar. In de zomer normaal ook niet, doch lokale 

festiviteiten kunnen wel eens roet in het eten gooien. Uiteraard vermeld ik alleen maar 

overnachtingsmogelijkheden van dorpen waar ik in vorenvermeld verslag ben gepasseerd. De 

uitzonderingen hierop zijn Villarluengo (waar ik in mei heb overnacht en in augustus had 

moeten terecht komen) en Berge / Alcorisa waar men desgevallend de laatste dag ook terecht 
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kan. Het is hoe dan ook zo, voor diegenen die om de één of andere reden in een niet vermeld 

dorp verzeild geraken, dat er praktisch overal aan logement te geraken is. Het positieve is ook 

nog dat er meer overnachtingadressen zijn dan diegene die op Internet of in de folders te vinden 

zijn. Wie zich een beetje flexibel weet op te stellen, kan er alleen maar bij varen. 

 

2 - De Orde van de Tempeliers 

De Tempeliers, of Tempelridders, werden oorspronkelijk in 1120 gesticht als geestelijke 

ridderorde in Frankrijk met het doel de pelgrims naar Jeruzalem te beschermen. Ze droegen een 

witte mantel met een rood kruis. In Spanje werd daarenboven nog gestreden tegen de Moren. Ze 

behoorden op relatief korte tijd tot de rijkste stand. Toen op 1291 Akko, het laatste bastion van 

de Westerse kruisvaarders in het heilig land, was gevallen had de orde in feite geen reden van 

bestaan meer. Philips de Schone wist in 1312 in Frankrijk door toedoen van paus Clemens V, 

een mannetje door hem zelf tot paus gebombardeerd, gedaan te krijgen dat de Tempeliers 

werden afgeschaft. Zij kregen te veel macht, vandaar… Al hun bezittingen werden aangeslagen 

en velen vertrokken als dissidenten naar verlaten gebieden tegen de Pyreneeën ( de zogenaamde 

Katharen). In Spanje echter liep het zo’n vaart niet. In El Maestrazgo werd het gebied netjes 

verdeeld onder drie Tempeliersorden (de Orde van Alcantara, de Hospitaalridders of 

Johannieters en de Orde van Calatravos), die elk een eigen gebied beheerden. In 1312 eigenden 

de Hospitaalridders zich door bemoeiing van paus Clemens V, de zeggenschap toe van de ganse 

streek en bleef het 500 jaar relatief rustig onder hun bewind. Het is van in het begin van deze 

periode dat de meeste kastelen en gebouwen (lees ruïnes…) zouden dateren. 

De benaming El Maestrazgo betekent letterlijk: gebied van de grootmeester van een militaire 

orde. De link met de geschiedenis is dus onmiddellijk gelegd. 

 

3 - Heen en terug 

De in het vet gedrukte gegevens hebben betrekking op informatie over verplaatsingen die ik 

effectief heb gedaan in augustus 2005. 

 

HEENREIS 

Naar Valencia 

Drie goedkope maatschappijen vliegen reglmatig naar Valencia: SN Brussels Airlines, Ryanair 

en Vueling. Regelmatig veranderen de prijzen. Het komt er op neer om zo spoedig mogelijk te 

reserveren en/of de koopjes in het oog te houden. Inschrijven om de mailings te ontvangen en 

alert erop reageren is de boodschap. 

 

Valencia en nog iets verder… 

De gele autobus 150 van Maatschappij Fernánbus vertrekt vanuit het vliegveld naar Estacion 

de Autobuses de Valencia – Avda Menéndez Pidal 13. Om de 10 min. op weekdagen, op zon- 

en feestdagen om de 30 min. Kostprijs: € 1, dik half uur onderweg. 

Om naar het treinstation te gaan, afstappen op het einde van Calle Cuenca (zoals vermeld op 

de kaarten) ook Calle Conca genoemd (zoals vermeld op de borden ter plaatse). Te voet verder 

via het plein Angel Guimera, na 100 m. rechts verder over de Calle Guillem de Castro, die 

overgaat in de Calle Xativa. Na ongeveer 15 min. bevindt het grote stationsgebouw van de 

Spaanse spoorwegmaatschappij RENFE zich rechts naast de Plaza de Tores (Arena voor 
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stierengevechten). De loketten zijn in echt authentiek ouderwets houtwerk: enig mooi. De 

kaartjes voor de dag zelf koop je uiterst links aan de twee “moderne” loketten, waar de mensen 

achter glas zitten te werken. 

 

Trein Valencia > Estacion Mora de Rubielos / Albertosa – Kostprijs: € 7,20  

 15.47 > 17.33  Eindstation = Huesca  

 18.47 > 20.33 

 

TERUGREIS 

Richting Barcelona 

Santos, de eigenaar van de Albergue Rural El Maestrazgo in Molinos voert je tegen het tarief 

van € 12 + 7 % BTW  per persoon van Molinos naar Alcorisa. Duur… voor een ritje van 

goed 10 minuten. Het moet perfect haalbaar zijn om vanuit Molinos op de grote baan via 

autostop Alcorisa (12 km. - Bushalte in het centrum van het dorp) of Alcañiz (ongeveer 40 km. - 

busstation iets voorbij het dorp) te bereiken om van daaruit de namiddagbus naar Barcelona te 

halen. 

 

Uurtabellen: 

Alcorisa Alcañiz Barcelona 

 8.45 > 12.45 Hispanoigualadina - € 13,70 

10.20 > 11.11 > 15.00 Abasa - € 16,16 

 15.30 > 19.30 Hispanoigualadina - € 13,70 

 

De autobussen hebben hun eindstation vlak voor het treinstation Barcelona - Sants. Voor € 3,45 

kan men met de autobus van Linea Aeropuerto (tussen 6.00 en 23.15 uur) om de 15 min. verder 

naar het vliegveld. Tijdrovend… want de bus dwarst het centrum. 

Voor € 2,30 echter kan men om het halve uur met de trein op spoor 1 (.46 en .16, eerste trein 

om 5.46 en laatste om 22.16 uur) naar het vliegveld. Men is amper 14 min. onderweg. 

 

Naar Brussel 

Ook hier steken om dezelfde reden als hierboven SN Brussels Airlines, Ryanair en Vueling uit 

boven Iberia. Wie moeite wil doen om een nachtje door te brengen in Barcelona op het 

vliegveld (een echte freakshow, bij momenten niet met woorden te vatten…) kan om 6.45 uur al 

mee met de Vueling vlucht, zoals ik het heb gedaan.  

Iberia is ook een optie, maar wie de moeite wil doen om de prijzen op te vragen… is 

onmiddellijk uitgezongen… Voor de persreis naar El Maestrazgo via Barcelona eerder op het 

jaar werd voor mij alleen al € 785,80 betaald, heen en terug. Wel geboekt op het laatste 

ogenblik. Gewoon economy class en er kon zelfs geen boterham af. Ongelooflijk... 
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4 - Boeken & kaarten 

De tocht in de Sierra de Gúdar en El Maestrazgo op de GR 8 is beschreven in een Spaanstalige 

topogids. Het volledige traject van 353 km. loopt tussen Beceite (nabij de grens met Catalonië) 

en Villel (nabij Teruel). De gids over de GR 8 en GR 8.1 van de uitgeverij PRAMES beschrijft 

deze tocht in beide richtingen en is voorzien van hoogtegrafieken. Ook een deel van de lokale 

wandelpaden (de PR’s, aangeduid in geel/wit), die enig nut hebben in functie van de GR 8 

werden beschreven. Wij hebben bijvoorbeeld op deze manier twee dagen op de PR TE 7 gelopen 

vooraleer op de GR 8 te geraken. De gids kost € 20 en wordt te koop aangeboden met 36 losse 

ingekleurde wandelkaarten op schaal 1/40.000. Let wel op het boek dateert van in 1999, 

ondertussen zijn er hier en daar al geelwitte paden bijgekomen. Zo is ondertussen de PR TE 9 

(soms ook nog aangeduid met de oude benaming PR TE 6), oorspronkelijk van Pitarque naar 

Montoro de Mesquita, verlengd met een enig mooi stuk via Hostal La Trucha naar Villarluengo. 

Op het terrein zijn zeker de GR’s voldoende aangeduid, hoewel enkele uitzonderingen de pret 

wel eens kunnen bederven, zoals in ons geval van Valdelinares naar Fortanete. Storend in deze 

uitgave is wel het gebrek aan gegevens van het schaarse openbare vervoer. Voor de rest heb ik 

helemaal geen klachten over dit boek. Dat ik niet alles begrijp en weinig Spaans spreek is ten 

slotte mijn eigen fout. De uitgave kan worden besteld via de gespecialiseerde boekhandels. Via 

Atlas & Zanzibar in Gent kan dit zelfs telefonisch of via mail. Wie in Valencia nog wil proberen 

om aan deze uitgave te geraken kan best even zijn licht opsteken bij Libreria Patagonia – Calle 

Guillem de Castro 106. Deze winkel ligt pal op de wandeling onderweg van de bushalte naar het 

treinstation. 

Ik heb geen enkele anderstalige uitgave gevonden, die mijn tocht in deze streek bespreekt. 

Uitgeverij Prames heeft ook drie kaarten uitgegeven op 1/40.000, die het volledige gebied van El 

Maestrzago bestrijken. De kaartjes, geleverd bij de topogids, zijn daar trouwens van afgeleid.  

 

5 - Praktisch onderweg 

Geld pinnen kan enkel in Rubielos de Mora, Mora de Rubielos en Cantavieja. Betalen met een 

kaart kun je praktisch helemaal vergeten. 

Men kan gerust 10 dagen uittrekken om El Maestrazgo te bezoeken. Best niet te doen in volle 

zomerperiode, wegens te heet. Ook niet in de Semana Santa (de week voor Pasen), wegens te 

druk. In praktisch elk dorp onderweg is een winkeltje te vinden. Bakker en/of kruidenier vind je 

met zekerheid in: Albertosa, Rubielos de Mora, Nogueruelas, Mora de Rubielos, Fortanete, 

Mirambel, Cantavieja, Cañada de Benatanduz, Cuevas de Cañart en Molinos. De openingsuren 

zijn wel beperkt. Vermits de dorpen nog maar amper bewoond zijn, heeft het geen nut dat de 

uitbater zich 10 uur per dag opoffert om in zijn zaak te “staan”. In praktisch elk dorpje, hoe klein 

ook, bevindt zich een bar. Dikwijls is de uitbater van deze zaak ook de uitbater van het winkeltje 

of kent hij/zij de uitbater ervan. Er is meestal in de bar ook aan een XXL-broodje te geraken, een 

zogenaamde bocadillo. Eén kanjer op de middag is genoeg om de namiddag mee door te 

geraken. Indien er geen winkel is in het dorp of hij is voor uren dicht verkoopt men in het café 

wel wat, beter brood van één dag oud, dan helemaal geen. 

El Maestrazgo is een karstgebied, het water verdwijnt dus onder de grond. In de dorpen bevindt 

zich steeds een bron met fris drinkbaar water. Je zorgt er best voor om bij je vertrek een 

voorraad water mee te nemen. Niet overal is op het terrein makkelijk aan drinkbaar water te 

geraken. Zeker tussen Pitarque en Ladruñan is dat een hemelsgroot probleem. Daar geraak je pas 

aan vers water in de late namiddag in een zijbeekje van de Rio Guadalope. Een strip met 

zuiveringstabletten (Micropur…) kan eigenlijk wel eens nuttig zijn indien men twijfelachtig 

water moet aanspreken.  Ook voor de Sierra de Gúdar geldt dezelfde regel: vullen waar je kunt. 
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Uit praktische overwegingen, een overzicht van het drinkbaar water onderweg: 

- Dag 1 / Naar Rubielos de Mora = 6 ½ uur - 23 km 

La Escaleruela - km. 8 - Water omhoog gepompt naast beekje 

Masía de Fonseca - km. 12.5 – Natuurlijke bron uit rotsblok links in Rio Mijares 

- Dag 3 / Naar Refugio La Chaparilla  = 6 ½ uur - 23 km 

Ermita del Campillo - km. 6 - Natuurlijk bronnetje achter boerderij 

Aan refugio op het einde van de dagtocht 

- Dag 4 / Naar Fortanete = 5 ½ uur - 21 km 

Natuurlijk bronnetje naast asfaltbaan - km. 10 

- Dag 5 / Naar Mirambel - 5 ¼ uur - 20 km 

Puerte de Cuarto Pelado - km. 5,5 - Natuurlijke bron, drinkplaats voor schapen 

Iets na Masia El Hostalejo - km. 8,5 - Natuurlijke bron, drinkplaats voor schapen 

- Dag 6 / Naar Cañada de Benatanduz = 4 1/2 uur - 16 km 

Puerte de Cuarto Pelado - km. 8,5 - Natuurlijke bron, drinkplaats voor schapen 

- Dag 7 / Naar Pitarque = 5 uur - 18 km 

Iets voor de Ermita de la Magdalena - km. 1,5 - Natuurlijke bron 

Oude waterleiding in de afdaling naar Rio Pitarque - km.12 

- Dag 8 / Naar Ladruñan = 8 uur - 27 km 

Bergbeekje nabij Masia Fonseca - km. 21 

- Dag 9 / Naar Molinos = 3 ½ uur - 12 km 

Salto de San Juan y Necrópolis - km. 5 - Bron van de waterval zelf 

 

De tocht, zoals wij ze hebben gemaakt, is volledig op eigen houtje uitgedokterd. Voor El 

Maestrazgo is er evenwel een leuk alternatief voorhanden: boeken via Maestrazgo Experience, 

afgekort Maestrex. Dit Spaanse éénmansbedrijfje zorgt ervoor dat buitensporters volledig aan 

hun trekken kunnen komen. Wie meer wil weten stuurt best een mailtje in het Engels naar 

info@maestrex.com. Wie niet over Internet beschikt contacteert: Maestrex – Ignacio Terés – San 

Valero 39 –  44550 Alcorisa – España. Een folder wordt dan per post toegezonden. 

Een vooraf geboekte individuele trektocht van 9 dagen komt via Maestrex op € 520. Inbegrepen 

zijn: alle logies in half pension inclusief drank, tweepersoonskamer met bad/douche, 

bagagevervoer, wandelbeschrijvingen met kaartjes en foto’s, toeristische informatie en bijstand 

ter plaatse. 

Wie wil kan twee maal per jaar voor 8 dagen aansluiten bij een groep van maximum 15 

deelnemers. Daarenboven komt er nog een vaste begeleider mee en elke middag wordt er een 

picknick aangeboden. Enkel de drankjes voor en na en de geschenken moeten nog betaald 

worden. Ene zekere ondertussen bekend geworden Vlaamse met de naam Greet Op de Beeck 

heeft ooit van deze unieke ervaring mogen proeven. 

Voor beide voornoemde programma’s moeten nog wel het vliegtuigticket en de verplaatsing 

naar Alcañiz of Alcorisa afzonderlijk worden bijbetaald (zie 3 – Heen en terug).  
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Wie liever alles in één keer wil boeken inclusief vliegtuigreis kan in België ook terecht bij 

Anders Reizen. 

 

6 - Interessante websites 

 

-  www.ecoturismorural.com = landelijke verblijven in Spanje 

- www.maestrazgo.org/maestur.htm = Toeristische info in het Spaans, ideaal om o.a. te zoeken 

naar overnachtingen 

-  www.ecoturismoaragon.com/maestrazgo/index/asp = Overnachtingen in het systeem van 

ecotoerisme 

- www.redaragon.com/turismo/alojamientos = info over o.a. overnachtingen 

-  www.aragonesasi.com = algemene toeristische site 

- www.elmaestrazgo.com = Uitgebreide info over El Maestrazgo (Spaans, Engels, Frans) 

-  www.teruel.org/teruel/horarios.php = info autobussen Valencia, Teruel en Barcelona 

-  www.xs4all.nl = info over vervoer in het algemeen 

-  www.hife.es = info over autobussen 

-  www.prames.com = Aragonese uitgever van o.a. topogidsen en kaarten 

- www.maestrex.com = Spaanse buitensportorganisatie met Nederlandstalige site 

-  www.andersreizen.be = Belgische reisorganisator van actieve reizen 

-  www.vueling.com = Spaanse low-cost luchtvaartmaatschappij 

-  www.iberia.es = Officiële Spaanse luchtvaartmaatschappij 

-  www.snbrusselsairlines.com = Officiële Belgische luchtvaartmaatschappij 

 


