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Het wandelgebied

De sierra de Aitana is de grootste bergketen van de 
provincie Alicante. In het noorden wordt de Aitana 
duidelijk begrensd door de vallei van Guadalest en de 
rijweg CV-70, maar de andere grenzen zijn niet zo 
duidelijk, omdat er uitlopers zijn die van de bergketen 
worden gescheiden door hooggelegen valleien. In het 
noorden vinden we Confrides, Benifato en Benimantell, 
in het noordwesten Benassau, Penáguila en Alcoleja. In 
het oosten ligt Polop, in het zuiden Finestrat en Sella.
De uitlopers die tot het massief kunnen gerekend 
worden, maar een eigen naam hebben, zijn in het oosten 
de Sierra de Polop met de Ponoch, in het zuidoosten de 
Puig Campana en in het zuiden de Sierra de Sella en Els 
Castellets.
De enige rijweg die door de bergketen loopt, in het 
westen, is de CV-770 die bij de Port de Tudons (de 
bergpas van Tudons) van Sella naar Alcoleja loopt, 
maar zich boven splitst en via de CV-85 naar Penáguila 
leidt.
De enige grote wandelweg – die we ook zullen 
beschrijven – die de Aitana helemaal doorkruist van 
noord naar zuid, is de PR CV-10 tussen Sella en 
Benifato.
Daarnaast zijn er nog enkele geasfalteerde tweede-
rangswegen die tot op zekere hoogte doordringen tot in 
de sierra en berijdbare landwegen, die gebruikt worden 
om naar de landbouwvelden of de weinige huizen te 
rijden.
Het is dan ook normaal dat de meeste aangeduide 
wandelwegen in dit gebied te vinden zijn, vanuit alle 
dorpen die we hierboven hebben genoemd. De top is 
militair domein en mag niet betreden worden, maar men 
komt er wel heel dichtbij.
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De aangeduide PR-routes (geel-witte markeringen) 

door de sierra de Aitana zijn de volgende:

Vanuit Confrides: PR CV-22 komt samen met de PR CV-
20 en PR CV-21 naar de Port de Tudons.
De PR CV-44 langs Benifato naar Polop
PR CV-45 langs Abdet en het stuwmeer van Gudalest en 
dan samen met de PR CV-18 en PR CV-19 die naar  
Castell de Castells gaan, en loopt zelf verder naar Polop.

Vanuit Benifato: De PR CV-10 naar Sella
De PR CV-21, samen met de PR CV-10 en daarna met de 
PR CV-20 naar Port de Tudons
De PR CV-44 enerzijds naar Confrides, langs de andere 
kant naar Polop.

Vanuit Benimantell: de PR CV-9 komt samen met de PR 
CV-44 naar Sella.

Vanuit Polop: De PR CV-44 naar Benifato
De PR CV-45 naar het stuwmeer van Guadaslest
De PR CV-13 naar Finestrat
De PR CV-16 en PR CV-17 rondweg langs de Monte 
Ponoch

Vanuit Finestrat: De PR CV-289 rond de Puig Campana
De PR CV-14 met bestijging van de Puig Campana

Vanuit Sella: De PR 9 naar Benimantell
De PR CV-10 naar Benifato
De PR CV-12 naar Finestrat
De PR CV-199 een rondweg
Vele van deze routes lopen een hele tijd samen of kruisen 
elkaar. Als alles goed is, staat bij de kruisingen waar 
twijfel is, een paal met wegwijzers.

Vanaf de Port de Tudons:  De PR CV-20 naar de top

6



De sierra de Aitana met zijn omgeving op een 
geïllustreerde kaart die vele jaren geleden door de 
provinciale deputatie van Alicante werd uitgegeven.
Op deze kaart ziet men ook de mogelijkheden om de 
vertrekpunten van onze wandeltochten te bereiken.
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Op weg naar de sierra de Aitana
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Tochten die in dit boek beschreven worden
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Van Confrides naar de top van de Aitana en 
terugkeer langs het kasteel

Confrides

Hoewel de top van de Aitana meestal wordt gedaan 
vanaf de bronnen Font de l’Arbre of Font de Partagat of 
vanaf de bergpas van Tudons, tochten die we hierna 
zullen beschrijven, is ook de route vanuit Confrides het 
lopen waard. De afstand bedraagt bijna 19 kilometer en 
we rekenen hiervoor tussen de vijf en zes uur. 
Via de rijweg CV-70 van Guadalest naar Confrides 
nemen we in dat dorp de calle Alicante, waar een 
geasfalteerde weg ons naar de Font de l’Arbre zal 
brengen. Het gaat langs enkele scherpe bochten en links 
van ons ligt een landweg die naar een huis leidt. 
Dit is ons vertrekpunt, want hier is gelegenheid om de 
auto te parkeren. Dat kon natuurlijk ook in het dorp, 
zodat we al tot hier gingen lopen. 
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