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Het routeprofiel van de Via Verde is veel 
gelijkmatiger dan onderstaand verloop.

1. De route gaat RA via het 
mooie plaatsje Hervas en 
vanaf oude station dorp 
2. over de nieuwe Via Verde 
(=FP) van Hervas naar Bejar. 
Het FP begint bij het oude 
station van Hervas. Er miste 
oktober 2019 nog een brug 
maar die moet voorjaar 2020 
gereed zijn. Perfect FP met 
mooie uitzichten.
3. FP gaat met tunnel onder 
Bejar door. Om de stad te 
bezoeken kan je er vooraf bij 
het oude station af. FP loopt 
door tot enkele kilometers 
voorbij Bejar. Kort na de 
tunnel kan je ook scherp 
linksaf omhoog naar de weg 
toe. de laatste km’s FP heb ik 
nog niet gedaan.

B. Het eerste stuk gaat prima. 
Daarna gaat het steiler naar 
beneden en iets steniger. 
Zolang je maar heel rustig 
fietst en goed stuurt, gaat het 
prima. Af en toe kan je je 
even laten gaan, Aan het eind 
volgt nog een steiler stuk, 
waar je goed op moet letten 
met sturen, tot aan de 
romeinse brug. Daarna krijg
je RA een asfaltweggetje 

A. voor wie dicht bij de oude 
pelgrimsweg wil blijven volgt 
de N630 tot de Puerto de 
Bejar.
B. De camino gaat vlak voor 
de Puerto de Bejar LA een 
onverhard pad op. 
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