
Het zit er weer op. 

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn de meeste overwinteraars al weer richting  Nederland. 

Hopende daar de komende maanden hetzelfde weer te vinden als hier in Denia. De afgelopen vier 

maanden hebben ze wel erg geboft met het weer, zeker een reden om hier terug te keren. Zoals het 

er tot nu toe naar uit ziet zijn de meeste dit dan ook van plan. Immers de overwinteraars zijn de 

afgelopen jaren een steeds  hechtere vriendengroep  geworden.                                                                                                                                                 

Vanuit Nederland leiden verschillende wegen naar Spanje. Wij hebben jaren terug een van de kortste 

en goedkoopste gevonden. Op verzoek geven wij hieronder weer zoals wij rijden naar Denia  (met 

hond) 

Utrecht-Denia via Parijs aanbevolen door Via Michelin  is 1942 km (via Clemont Ferrand-Perpignan en 

Barcelona) tol € 133,00                                                                                                                                                      

Onze route Utrecht-Denia via Parijs-Bordeaux-Biaritz-Pamplona-Teruel 1939 km tol € 91.34    

Wij rijden via Breda-Gent-Lille-A1(tol 38.94 ) tot Vliegveld Charles de Gaulle daar volgen wij de 

borden Bordeaux (A86) tot wij de A10 opgaan. Wij volgen deze tot Orleans en nemen daar de afslag 

A 71 richting Clemont F. en Toulouse (tol 19.60). Bij Vierzon de A20 richting Toulouse en nemen afrit 

11  Deols. Bij rotonde 4e afrit en iets doorrijden.  Daar kun je goedkoop tanken bij Carrefour en wij 

slapen in het ACE hotel  - en eten met korting, bij het laten zien van je hotelnota, bij Buffelo Grill (ook 

de andere daar aanwezige restaurants geven korting). Andere buurhotel daar aanwezig zijn  Ibis en 2 

B&B’s 

Wij vervolgen onze reis via de A20 tot kort voor Limoge  en nemen afslag  richting Anqouleme (N141) 

Bij Anqouleme nemen wij de N10 richting Bordeaux, de N10 gaat over in de A10. Op de  A10 volg je 

de borden Bayonne (A63) (tol 3x 3,70) Bij Biaritz borden volgen  Saint Sebastien (tol 2,40 en 1,70). 

Direct na de grens bij IRUN afslag 1 nemen (N 121A) richting Pamplona (mooie weg). Bij Pamplona 

volg je richting Madrid-Zaragoza.(PA31-AP15) De AP 15 richting Zaragoza aanhouden. (tol 3.70 en 

5.45) Afslag 6 nemen en rechts aanhouden. Op de N 232 aangekomen zie je hotel Castajon waar wij 

overnachten. (wij nemen HP voor een nacht €91,00). 

De volgende morgen opnieuw de N 232/A68 op richting zoals wij gekomen naar Zaragoza, blijf op de 

tolvrije A68. Bij Zaragoza  de A35 volgen richting Teruel. Let op je krijgt twee maal twee afslagen links 

direct na elkaar. De A35 blijven volgen tot voor Valencia daar verder via de A7 richting Alicante. Volg 

vervolgens de AP7 tot de  afslag Denia. (tol 9.15). 

Jan en Disje Spoor. 

 

 


