TOURS & TIPS
	Vanaf de oude paleisstad El Escorial is het een
korte rit over de M600 naar Valle de los
Caidos, het sinistere monument van Franco.
Reken voor een bezoek op minimaal 2 uur.

RONDJE
MADRID

	Rijd over de M600 verder in noordelijke
richting naar snelweg M6. Neem deze
snelweg echter niet, maar kruis deze naar de
plaats Guadarrama. Neem vanaf Guadarrama
de M614 naar Navacerrada, sla bij die plaats
linksaf, de CL601 op. Een bijzonder fraaie rit
dwars door de bergen van de ruige Sierra de
Guadarrama is de beloning.

MADRID
Madrid is de meest Spaanse stad van Spanje. Een stad met een ongelooflijk bruisend
nachtleven, waar het in de duizenden restaurants en tapasbarretjes tot in de late uurtjes
druk blijft. Wellicht daarom wordt vaak vergeten dat er rond de stad vele attracties van
wereldformaat te vinden zijn: de regio rond Madrid is de schatkamer van Spanje. Deze rit
verbindt de hoogtepunten rond de Spaanse hoofdstad: een genot voor jou en je huurauto!

plaats vooral indrukwekkend: op een heuveltop
staat een kolossaal kruis van 150 meter hoog, in
de heuvel eronder is een mysterieuze basiliek
diep uitgehouwen in de rotsen. De grootste
basiliek ter wereld zelfs!
Ten zuiden van Madrid ligt Toledo: dit stadje op
een heuveltop in de rivier de Taag is zonder
twijfel een van de mooiste steden in Spanje.
Al deze attracties maken een rit rond Madrid zo
bijzonder. Op een kleine oppervlakte liggen veel
bezienswaardigheden, vaak minder dan een
uur rijden van elkaar verwijderd. En ná die
schitterende rondrit plak je er natuurlijk een
paar dagen Madrid aan vast.
Al eeuwenlang is Madrid de zetel van het
Spaanse koningshuis, en dat heeft natuurlijk
zijn sporen nagelaten in de regio. Elke zichzelf
respecterende Spaanse vorst liet namelijk wel
een buitenverblijf of paleis bouwen om de stad
te ontvluchten. Zo telt de regio Madrid zeven
paleizen en koninklijke buitenverblijven, maar
het onbetwiste hoogtepunt is El Escorial.
Dit gigantische paleis werd gebouwd in opdracht
van de 16e-eeuwse Koning Philips II: een streng,
rechthoekig gebouw met lange gangen, zalen
vol kunstwerken, uitbundig versierde grafkamers
en zelfs een enorme basiliek binnen de paleismuren. De koning was namelijk een vroom man.
Iets verderop ligt een attractie van een heel
ander kaliber: de Valle de los Caidos (de ‘vallei
van de gevallenen’). Dit monument liet
Generaal Franco (1892-1975) midden vorige
eeuw oprichten voor de slachtoffers van de
Spaanse burgeroorlog. Ondanks deze wrange
voorgeschiedenis is Valle de Los Caidos een
drukbezochte bezienswaardigheid. Want hoe je
het wendt of keert, het monument in eerste

REISDUUR
4 tot 6 dagen, afhankelijk van de tijd die je
spendeert bij de bezienswaardigheden
onderweg. Voornamelijk provinciale en
kleinere wegen.

DE ROUTE
(464 KILOMETER)
	Neem vanaf vliegveld Barajas de snelweg
M11 in westelijke richting, en vervolgens de
Madrid Ringweg M40 tegen de klok in, verder
westwaarts. Neem na ongeveer 20 km over
de M40 snelweg M6 (richting A Coruña).
Tijd om de snelweg te verlaten. Neem bij Las
Rozas de Madrid de M505 richting El Escorial.
Een glooiende rit door knalgroene dennenbossen, bloedrode aarde en diepgrijze rotsen
volgt.

	Maak zeker een stop in San Ildefonso La
Granja: hier vind je een buitenpaleis met
uitgestrekte tuinen en parken. De CL601
breng je vervolgens met een kort ritje naar
Segovia: vooral bekend van een prachtig
Romeins aquaduct, maar ook een heerlijk
levendige stad.
	Neem achtereenvolgens provinciale weg
N110 en snelweg AP51 naar Ávila, een stad
met perfect bewaarde middeleeuwse
stadsmuren
	Na Ávila ga je in zuidelijke richting: eerst
over de spectaculaire CL505 – met weidse
uitzichten uit alle autoramen – en na het
gehucht Navalperal de Pinares over de AV502
en AV512 in zuidelijke richting.
	Vanaf El Tiemblo een lange rit over
provinciale weg N403, door een droog,
uitgestrekt landschap naar Toledo, misschien
wel het mooiste stadje van Spanje. Vanaf
Toledo volgt de N400 de kronkelende rivier
Taag, maar de weg zelf is kaarsrecht. Over
deze weg beland je in de plaats Aranjuez,
bekend van een buitenpaleis van het Spaanse
koningshuis, omgeven door tuinen en parken.
	Neem vanaf Aranjuez de M305 naar Chinchón,
de lekkerste plaats langs de route, met
tientallen restaraunts rond een prachtige
Plaza Mayor.
	Neem vanaf Chinchón de M404 naar Villarejo
de Salvanés. Vanaf daar brengt snelweg A3/
E901 je rechtstreeks naar Madrid of via
ringweg M40 terug naar vliegveld Barajas.
Nog meer dingen zien? Ga van Chincón naar
universiteitsstad Alcala de Henares, of naar
Mejorada del Campo, waar een excentriek
heerschap zijn eigen kathedraal bouwt.
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DOEN ONDERWEG
	E L ESCORIAL
Het sobere maar kolossale paleis van Koning
Philips II, een UNESCO Werelderfgoed.
Hoogtepunten zijn de basiliek met maar liefst
45 altaren, de bibliotheek met rijkelijk
beschilderde plafonds en de sinistere,
zwartmarmeren grafkelder.
	VALLE DE LOS CAIDOS
Dit lugubere monument werd opgericht door
Generaal Franco: letterlijk hoogtepunt is een
150 meter hoog kruisbeeld op een heuveltop,
comfortabel bereikbaar per tandradbaantje. In
de berg eronder is de grootste basiliek ter
wereld uitgehakt, waar o.a. Franco zelf ligt
begraven.
	L A GRANJA
Heerlijk buitenpaleis van de Spaanse koninklijke
familie met prachtige landschapstuinen en
uitgestrekte bossen. Het landgoed telt zóveel
fonteinen en kunstmatige watervallen dat ze
slechts twee keer per jaar gelijktijdig aanstaan.
Desondanks is het er het hele jaar goed
toeven.
	S EGOVIA
Dwars door het wondermooie stadje Segovia
loopt een Romeins aquaduct dat na meer dan
2.000 jaar nog altijd kaarsrecht overeind staat.
De oude stad met smalle steegjes, levendige
pleinen en een prachtig kasteel is ook absoluut
de moeite waard.
	ÁVILA
De prachtige stadsmuren van Ávila behoren
tot de best bewaarde ter wereld. Over die
muren kun je spectaculair wandelen met
weidse uitzichten over het berglandschap
rondom.
	TOLEDO
Het mooiste stadje van Spanje ligt in een bocht
van de rivier de Taag. Een wereldberoemd en al
talloze malen geschilderd en gefotografeerd
panorama, dat sinds de Middeleeuwen vrijwel
onveranderd is. In het stadje zelf: kathedralen,
musea en uitstekende restaurants.

	A RANAJUEZ
Dit is een lentepaleis van de Spaanse royalty,
met uitgestrekte tuinen langs de rivier Taag en
het van weelderige muurschilderingen en dito
interieur voorziene ‘tuinhuis’ Casa Labrador.
	C HINCÓN
Heerlijk eten doe je in Chincón, een stadje met
prachtige Plaza Mayor en tientallen authentieke
Spaanse restaurants. Dierenvrienden opgepast:
een paar keer per jaar vinden stierengevechten
op het plein plaats.
	A LCALÁ DE HENARES
Chique voormalige universiteitsstad met
statige gebouwen en een van Europa’s mooiste
winkelstraten. (Net buiten de route, ten oosten
van vliegveld Barajas)
	D E KNOTSGEKKE KATHEDRAAL
In Mejorada del Campo – net buiten Madrid,
je passeert deze plaats aan het eind van de
route – bouwt de excentrieke Justo Gallego
zijn eigen kathedraal. De kerk is nog lang niet
af, maar wat er al staat is zeer imposant.
	L A PEDRIZA
Niet aan de route, maar een kort stuk rijden
vanaf Guadarrama ligt natuurpark La Pedriza.
Een park met ongerepte natuur en mooie
wandelpaden temidden van bizarre
rotsformaties. Voor de liefhebbers zijn hier
tientallen klimroutes uitgezet.
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