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Route

De route

 ▪ Naam: Sendero del Acantilado 
 ▪ Waar: Parque Natural La Breña 
y Marismas del Barbate 

 ▪ Soort wandeling: Lineair 
 ▪ Lengte: 14 km heen en terug
 ▪ Duur: 3 - 3,5 uur (zonder stops)
 ▪ Moeilijkheidsgraad: Licht
 ▪ Schaduw: Ongeveer een kwart 
van de wandeling

 ▪ Hoogste punt: 104 meter
 ▪ Laagste punt: 5 meter
 ▪ Soort pad: Gemarkeerd, eerste 
helft verhard zandpad, de rest 
bospad met deels mul zand
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Route

De leukste manier om deze 
wandeling te lopen is van 
Barbate naar Caños de Meca 
(en terug). Rijd door het centrum 
van Barbate en sla aan het 
einde af naar rechts. Ga 
langs het strand Hierbabuena 
omhoog. (Je kunt ook al vanaf 
dit leuke strand beginnen, dit is 
wel een extra klim). Na ongeveer 
een kilometer, bijna boven, 
parkeer je de auto op de eerste 
parkeerplek aan je linkerhand. 
Hier is plek voor zeker 20 auto’s 
en begint het gemarkeerde pad.
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https://www.google.nl/maps/place/Explanada+de+entrada+al+sendero/@36.1905748,-5.9443908,273m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd0c439d207a7a4d:0x659b4a1f15eeee90!8m2!3d36.1904561!4d-5.9435841
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In ‘t kort
Sendero del Acantilado is een 
geweldige wandeling langs de 
hoge kliffen tussen Barbate 
en Caños de Meca. Ik vind 
het een heerlijke combinatie 
van dennenbos, weids uitzicht 
en zeelucht! Aan het einde 
wachten in Caños de Meca 
een paar prachtige baaitjes, 
perfect voor een picknick. Langs 
de wandeling heb je hier en 
daar duizelingwekkende kijkjes 
naar beneden, langs de rotsen 
van wel 100 meter hoog. Er 
staan hekjes dus het is veilig, 
maar hou je hond (en je kind 
natuurlijk!) wel in de gaten.
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Wandeling
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Dit is een van de wat langere 
wandelingen in dit boek maar 
prima te doen, met heel weinig 
hoogteverschil. Alleen aan het 
einde daal je helemaal af naar 
het strand van Caños de Meca. 
De eerste helft, tot de Torre del 
Tajo is een verhard zandpad, ook 
prima te doen met een buggy. Op 
dit gedeelte is er geen schaduw. 
In het weekend en op feestdagen 
is dit een populaire wandeling.

Halverwege kom je bij het 
hoogste punt; de Torre del 
Tajo, de wachttoren uit de 
16e eeuw. Vanuit hier werd in 
vroegere tijden gewaarschuwd 
voor piratenschepen en vanaf 
deze toren was men in 1805 
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Wandeling

2. Acantilado

getuige van de slag om Trafalgar, 
de beruchte & bloederige zeeslag 
onder leiding van Lord Nelson, 
de grootste zeeheld uit de Britse 
geschiedenis. Hij kwam bij deze 
slag om het leven en zijn lichaam 
werd in een vat rum teruggescheept 
naar Engeland.
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Dit is een mooi moment om 
even te mijmeren op het bankje 
bij de Torre, met uitzicht over de 
oceaan en de indrukwekkende 
kliffen. De wandeling gaat 
verder naar het westen, door 
het geurige pijnbomenbos. 
Er zijn hier meerdere paden 
naast elkaar, maar wanneer je 
steeds de zee aan je linkerhand 
houdt kun je niet verdwalen. Na 
ongeveer 1,5 uur lopen totaal 
kom je aan de andere kant 
uit. Dit is mijn andere favoriete 
uitzicht: Cabo de Trafalgar, de 
landtong met de vuurtoren. 
Aan de rand van de duinen zie 
je prachtige, grillig gevormde 
jeneverbessen en pijnbomen, 
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vergroeid met de windrichting. 
Je daalt af tot het dorpje Caños 
de Meca. Er zijn hier diverse 
restaurantjes, maar deze zijn 
niet allen het hele jaar open. 
Bij eb kun je langs de strandjes 
omgeven door hoge rotsen 
lopen en een verfrissende duik 
nemen. Bij vloed zijn de meeste 
van deze spectaculaire baaitjes 
niet of nauwelijks bereikbaar. 
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De beroemde Slag bij Trafalgar 
had plaats op 21 oktober 
1805. De Britse vloot versloeg 
hier bij Cabo de Trafalgar de 
gecombineerde Frans-Spaanse 
vloot, waardoor Groot-Brittannië 
de heerschappij over de zee naar 
zich toetrok. Tijdens de zeeslag 
sneuvelde admiraal Horatio 
Nelson, de grootste zeeheld 
uit de Britse geschiedenis. Bij 
de Frans-Spaanse vloot vielen 
bijna 3400 doden en 1160 
gewonden. Zestien schepen 

De slag bij 
Trafalgar
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Wandeling

werden vernietigd, negen 
schepen keerden terug naar 
Cádiz, vier zeilden naar Gibraltar 
en vier schepen ontsnapten. 
De Engelse vloot had slechts 
469 doden te betreuren. De 
boodschap dat Nelson is 
gesneuveld gaf de Engelsen een 
held die zij op dat moment hard 
nodig hadden. Deze overwinning 
van de Britten had gevolgen tot 
ver in de twintigste eeuw. 

Lees meer over: 
De slag bij Trafalgar
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Trafalgar
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Grootste duiventil  
van Europa
Iets verder van de kust af 
ligt, verscholen achter het 
pijnbomenbos, een goed 
bewaard geheim: De Palomar 
de la Breña. Dit is de grootste 
duiventil van Europa! Het ligt 
goed verstopt zodat het niet 
beroofd zou worden door 
zeerovers. Ooit woonden in 
dit doolhof uit de 18e eeuw 
duizenden duiven in meer 
dan 7.700 nesten. Ze werden 

Tips
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gehouden voor hun vlees en 
het kruit wat van de duivenpoep 
gemaakt werd. De duiventil 
is gratis te bezoeken. Bij de 
Palomar is een klein hotel met 
een bar waar je terecht kunt 
voor een drankje en een tapa 
en waar men je graag meer info 
geeft over deze wonderbaarlijke 
plek. (Ook accommodatietip!)
Palomar de la Breña

Naar de vuurtoren
Wanneer je door het 
pijnbomenbos via Caños de 
Meca richting Conil of Vejer 
rijdt, is het leuk om een kijkje te 
nemen bij de vuurtoren en wat te 
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Tips

eten of te drinken bij Las Dunas, 
een grappige bar met een grote 
tuin, het hele jaar open. 
Neem een paar kilometer buiten 
Caños de Meca de afslag 
naar links: “Faro de Trafalgar/
Playa“. Aan het einde van dit 
doodlopende weggetje ligt Las 
Dunas. Vanuit hier is het nog 
een kwartiertje lopen naar de 
vuurtoren. Je kunt langs de 
oceaan heen en over de weg 
terug lopen. Een schitterend 
plekje bij zonsondergang!
Bar Las Dunas

21home

dunas
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Restaurante 
Castillejos
In Caños de Meca zijn diverse 
restaurants waar je prima 
kunt eten. Een mooie kaart 
en vriendelijke, professionele 
bediening vonden wij bij 
Restaurante Castillejos.
Restaurante Castillejos
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Verblijf 

Casas Karen 
Een van de ‘pioniers’ die hier 
aan de kust in de jaren ‘70 een 
kleinschalig, eco-vriendelijk 
ruraal complex begon is Karen 
Abrahams. Casas Karen, met 
haar kleurrijke cabañas is 
door de jaren heen een begrip 
geworden. Glamping maar dan 
anders!
Casas Karen

Hotel Madreselva 
Op een minuutje lopen van 
het strand in Caños de Meca 
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https://www.casaskaren.com/
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met zicht op de vuurtoren van 
Trafalgar ligt hotel Madreselva 
met een fijne tuin, zwembad 
en kamers met eigen terras. 
Meer heb je niet nodig voor een 
romantisch weekendje weg!
Hotel Madreselva

Palomar de la Breña 
Een heel bijzondere plek om 
te overnachten aan de andere 
kant van het pijnboombos is 
de Palomar de la Breña, bij die 
beroemde duiventil. Prachtig en 
rustig gelegen met uitzicht op het 
bos en de glooiende velden. 
Palomar de la Breña
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https://www.califavejer.com/hotels/hotel-madreselva
https://www.palomardelabrena.com/
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€ 10,-  
Cashback

Geef bij je reservering (direct bij 
de accommodatie) door dat dit 
een ‘Anne’s Walking in Cádiz’ tip 
is en toon dit ebook bij aankomst 
voor € 10,- Cashback of korting!
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Facebook

Instagram

Linked In

pinterest

twitter

https://www.facebook.com/walkingcadiz
https://www.instagram.com/walkingcadiz/
https://www.linkedin.com/in/annemiddelkamp
https://nl.pinterest.com/ardanzapin/
https://twitter.com/ArdanzaTravel
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Ardanza Media BV
Postbus 1089
1400 BB Bussum
Nederland
Tel: +31 (0)6 278 63 776
info@walkingcadiz.com
www.walkingcadiz.com
www.ardanza.nl

KVK 30178274
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We hopen dat 
je geniet van je 
wandelingen in Cádiz!
Mocht je opmerkingen of 
aanvullingen hebben op de 
routes of een leuke tip qua eten 
of activiteiten dan hoor ik dat 
natuurlijk heel graag!  
Stuur dan een e-mail naar: 
info@walkingcadiz.com

‘Wandelen in Cádiz’ is een 
uitgave van Ardanza Media & 
Ardanza Reizen, reisspecialist 
Spanje&Portugal. Voor 
meer informatie over onze 
kleinschalige rondreizen 
verwijzen we je graag naar onze 
website: www.ardanza.nl
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Eerste editie, 2020
Uitgegeven in eigen beheer
© 2020 Ardanza Media

Auteur: Anne Middelkamp
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Anne Middelkamp, Karen Brand
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Foto voorkant: Wandeling 3,  
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Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbe-
stand en/ of openbaar gemaakt in 
enige vorm of op enige wijze, het-
zij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier, zonder voorafgaan-
de schriftelijke toestemming.

Het ebook ‘Wandelen in Cádiz’ 
is met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid gemaakt. Voor de 
schade als gevolg van eventuele 
onjuistheden is Ardanza Media 
niet aansprakelijk. Deelname 
aan de wandelroutes die in deze 
wandelgids beschreven worden 
geschiedt geheel op eigen risico. 
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