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De route

 ▪ Naam: Subida al Picacho 
 ▪ Waar: Natuurpark Los 
Alcornocales

 ▪ Soort wandeling: Lineair
 ▪ Lengte: 7,8 km, heen en terug
 ▪ Duur: 2 - 2,5 uur (zonder stops)
 ▪ Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
 ▪ Schaduw: Meer dan de helft 
van de route

 ▪ Hoogste punt: 878 meter
 ▪ Laagste punt: 383 meter
 ▪ Soort pad: gemarkeerd, deels 
bospad, deels over rotsblokken, 
soms los gruis
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Startpunt van deze wandeling 
is ongeveer 13 km ten noorden 
van Alcalá de los Gazules 
op de A375 / A2304 richting 
Ubrique. Vanaf Alcalá wordt de 
weg bochtig en smal. Let op 
tegenliggers! Net voor km paaltje 
30 kun je de auto parkeren bij de 
‘Area Recreativa’, picknickplaats 
El Picacho. Aan de overkant 
van de picknickplaats is de start 
van de wandeling. NB: Er is 
onderweg alleen in Alcalá iets te 
koop, dus neem genoeg water 
en iets te eten mee.
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A-375

8. Picacho

De kaart
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https://www.google.com/maps/place/Recreation+Area+El+Picacho/@36.5218104,-5.6507212,204m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd0d017edbd3cba7:0xc1e2c605a4ff64c2!8m2!3d36.5220808!4d-5.6502154
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In ‘t kort 
Subida al Picacho is een 
prachtige wandeling naar de 
top van de Picacho in het 
hart van het Alcornocales 
natuurpark. Onderweg vind je, 
naast de alcornoques, met hun 
opvallende roodbruine stammen 
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In ‘t kort
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daar waar het kurk gestript 
is, pijnbomen, acebuches, 
knoestige olijfbomen, 
steeneiken, oleander en 
rododendrons. Ook de algarrobo 
met de lange donkerbruine 
peulen (johannesbroodboom) en 
de madroño, de aardbeiboom 
groeien hier. De felrood 
gekleurde donzige vruchten van 
de aardbeiboom zijn heel lekker 
maar je mag ze niet plukken, de 
boom is een beschermde soort.  
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Wandeling
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Vanwege de grote rotsblokken 
onderweg is dit een favoriete 
wandeling van onze kids, die 
onderweg overal bovenop 
klimmen. Het pad is gemakkelijk 
te volgen en leidt je automatisch 
omhoog naar de top, op 878 
meter. Hier wacht je een 
fantastisch uitzicht over de 
sierra, met in de verte het 
glinsterende water van de 
Embalse de Barbate. Feestje! 
Vrijwel aan het begin van het 
pad kom je bij de Laguna de 
Picacho, een meertje waar in 
het voorjaar eenden zwemmen 
en het een bonte pracht is van 
bloemen. Wat verderop is een 
refugio, een schuilhut voor 
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Wandeling

8. Picacho

herders, met een eeuwenoude 
broodoven. Het pad gaat geleidelijk 
aan omhoog, soms met vlakke, 
open stukken en dan weer wat 
rotsachtiger en wat meer klimmen. 
Je komt over een bruggetje over 
het riviertje de Garganta de Puerto 
Oscuro, maar je hoort op meer 
plekken water murmelen.
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In het weekend is dit best een 
populaire wandeling, maar op 
een doordeweekse dag kom je 
niemand tegen en hoor je alleen 
het suizen van de wind, de 
talloze vogels, het gekabbel van 
water, geklingel van koebellen. 
Boven je hoofd cirkelen gieren, 
magisch.  

Naar de top! 

Halverwege de wandeling 
steek je een smalle asfaltweg 
over. Dan wordt het pad wat 
steiler, en net als je denkt, 
‘zijn we er nou al bijna?’, dan 
is daar aan de linkerkant van 
het pad een plateau met een 
uitkijkpunt. Pauze. Je kunt hier 
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Wandeling
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eindeloos ver kijken over de 
bossen, groene hellingen en 
het meer in de verte. De echte 
top, de Picacho is nog een klein 
half uurtje verder, een stevig 
klimmetje, maar wel de moeite 
waard. Let op, het kan hier 
stevig waaien! Vanaf hier kun je 
ook nog verder, naar de Aljibe, 
nóg hoger, met haar 1.092 meter 
de op een na hoogste top van 
de Alcornocales. 

De terugweg is langs dezelfde 
weg. Vanwege mijn kippigheid 
heb ik van die ‘nordic walking’ 
stokken gekocht en dat vind 
ik reuze handig bij het dalen, 
want je moet uitkijken met losse 
stenen. O ja: En in de pijnbomen 
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Wandeling
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nestelen hier en daar ook die 
beruchte processierupsen, 
daar wil je niks mee te maken 
hebben. Die hebben hier wél 
natuurlijke vijanden maar ’t is 
een hardnekkig volkje.
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Wandeling
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Medina Sidonia is een hoog 
gelegen, prachtig wit stadje, 
gerekend tot een van de oudste 
van Europa. Het was hoofdstad 
van het islamitische district 
Sidonia en de geboorteplaats 
van admiraal, Alonso Perez 
de Guzmán, 7e hertog van 
Medina Sidonia, die de Spaanse 
Armada tegen Engeland in 
1588 leidde. Medina heeft een 
aantal prachtige kerken, al zijn 
ze soms in redelijk vervallen 
staat, imposante restanten 
van een oude Romeinse weg, 

Medina 
Sidonia
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Wandeling
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een Moorse stadspoort en 
veel adellijke woonhuizen die 
getuigen van een rijk verleden. 
Hoog boven het stadje 
uittronend zijn overblijfselen 
van een stoer kasteel uit de 
Romeinse tijd. Vanuit hier heb 
je een schitterend uitzicht, tot 
aan Cádiz toe! Medina is een 
onontdekt pareltje, je komt 
bijna geen toerist tegen. Op de 
gezellig Plaza de España is altijd 
wat te beleven en vergeet niet 
zoeternij mee te nemen voor op 
de terugweg, Medina is namelijk 
befaamd om haar koekjes en 
gebakjes zoals de Alfajor, een 
Arabische lekkernij. 
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Prehistorische grot
Voorbij Benalup-Casas 
Viejas kom je langs het meer 
van Celemín, met een groot 
recreatiegebied. Aan de 
linkerkant ervan ligt een goed 
bewaard geheim, de Tajo 
de las Figuras, een grot met 
Neolithische grottekeningen. 
Deze grot is volgens de laatste 
berichten momenteel gesloten 
voor publiek maar je zou het 
kunnen wagen. De wandeling 
van 20 minuten omhoog naar 

Tips
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Eettips
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de grot toe is leuk en je hebt 
daar een fraai uitzicht. A2226 
(Benalup richting Los Barrios) ter 
hoogte van km 7.

Eettips

Venta Puerto de Galiz
Halverwege Alcalá de los 
Gazules en Ubrique, vanaf de 
picknickplek links, nog dieper het 
natuurpark in ligt de befaamde 
venta ‘Puerto de Galiz’. Dit 
wegrestaurant is vooral in de 
herfst zeer geliefd om haar 
gerechten met Jabalí, wild zwijn, 
en Venado, hert.
Venta Puerto de Galiz
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https://www.facebook.com/pages/Venta-Puerto-de-Galiz/135353569856086
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Eten in Medina 
Sidonia
Mocht je besluiten om inderdaad 
een bezoek te brengen aan 
Medina Sidonia, strijk dan neer 
op de Plaza España voor tapas 
bij Bar Cádiz of goed eten voor 
weinig bij Bar Ortega. Wil je wat 
uitgebreider lunchen of dineren 
dan zijn Venta La Duquesa aan 
de voet van het dorp of het iets 
formelere restaurant El Duque 
boven in het dorp een goede 
keus.
Venta La Duquesa

Restaurant El Duque
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el duque

venta duquesa

http://www.elduquedemedina.es
http://www.ventaladuquesa.com/


Verblijf
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Verblijf

Casa Reza 
Een perfecte basis om de 
provincie Cádiz te verkennen 
is een verblijf in deze tiptop 
verzorgde, zeer stijlvolle 
stadswoning met tuin en 
zwembad. Casa Reza, in het 
oude centrum van Medina 
Sidonia, biedt plaats aan 
gezinnen of groepen  
tot 12 personen.  
(6 slaapkamers, 4 badkamers)
Casa Reza
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csa reza

http://casa-reza.com/


Verblijf
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Suites   
La Vista de Medina
Aan het mooie pleintje Plaza de 
la Iglesia Mayor, aan de voet 
van het kasteel liggen de fijne 
en comfortabele ‘self-catering’ 
Suites van La Vista de Medina. 
Vanaf het terras heb je fraai 
uitzicht over het dorp en de 
omgeving. Bar & restaurant  
ter plekke!
Suites La Vista de Medina
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vista medina

http://www.lavistademedina.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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Contact

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

Walking 
in  Cádiz
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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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Wandelen in Cádiz
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Uitgegeven in eigen beheer
© 2020 Ardanza Media

Auteur: Anne Middelkamp
Fotografie: Nikki Schuurman,  
Anne Middelkamp, Karen Brand
Vogelfotografie: Javier Elorriaga, 
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Foto voorkant: Wandeling 3,  
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Colofon
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Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand 
en/ of openbaar gemaakt in 
enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of 
op enige andere manier, zonder 
voorafgaande 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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