
Routes door de 
Sierra Helada



      Cala del Tí Ximo
Een rustig baaitje, redelijk afgeschut van de 
drukke centrale stranden van Benidorm. 
Hier vlak naast stuiten we op de oude 
okermijnen waar nog niet zo heel lang 
geleden Ti Ximo zijn delfstoffen weghaalde 
met zijn pakezeltjes.

      Wachttoren
We lopen terug en nemen rechts van ons een 
weg die is afgesloten voor motorvoertuigen. 

Deze brengt ons rechtstreeks naar de 
17e-eeuwse wachttoren op de landpunt 
van El Cavall. Van hieruit hebben we een 
adembenemend uitzicht over de kliffen 
van de Sierra Helada en op L’Illa Mitjana. 
Dit punt is, net als Punta Bombarda, bij 
Albir, een ideale uitkijkpost; vandaar dat op 
dergeljke plekken al in de middeleeuwen 
de eerste wachttorens verrezen om de 
bevolking te waarschuwen tegen de 
invallen van Barbarijse piraten. 

Punta de Cavall / Punta de la Escaleta

Route: 5´2 km. (heen en terug), plus 700 m. van de baai van Ti Ximo.
Duur:  2 a 2,5 uur.            Grootste hoogteverschil: 75 m.             Moeilijkheidsgraad: Laag.
Begaanbaarheid: Geasfalteerd. Trekking, fi etsen, rolstoelen.

We beginnen onze route aan het uiteinde van het strand van Levante, daar waar je 
omhoog gaat naar hotel Benikaktus, in de Calle Alcalde Manuel Catalán Chana. Over de 
geasfalteerde weg laten we de afslag naar het Kruis links liggen en we lopen door tot een 
andere afslag die omlaag voert naar het terras van Punta Llisera bij Cala del Ti Ximo.
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Het    Kruis

       We kunnen beginnen in de Calle Berlín, de 
verlenging van de Avenida del Mediterráneo 
(Let op! Het eerste deel heeft een inrijverbod), 
tot aan een grote afslag naar rechts, richting 
Apartamentos Sierra Dorada.

     De andere optie is te beginnen in de Calle 
Hamburgo en de eerste afslag naar links te 
nemen, richting Castell de Mar, waar de twee 
routes weer samenkomen.

Vanaf hier begint de klim, met prachtige 
vergezichten    over dit hele deel van de 
kust met al zijn baaitjes en het Eiland van 
Benidorm. We kunnen nu rechtsaf naar een 
terras met een fantastisch uitzicht over de 
klippen of we kunnen naar links nog meer 
omhoog gaan, tot de weg overgaat in een 
klein paadje dat ons verder voert tot aan het 
Kruis     , een bekend en romantisch plekje 
vanwaaruit we kunnen genieten van een van 
de mooiste uitzichten op Benidorm.

Route: 5 km. (heen en terug)   Duur: 3 uur
Grootste hoogteverschil: 237 m.
Begaanbaarheid: Auto, fi ets, te voet  Moeilijkheidsgraad: Laag.

Deze route is gemarkeerd met witgele tekens en begint bij de toeristeninformatie van 
Rincón de Loix, daar waar de Calle Gerona uitkomt op de Avenida Derramador. We gaan 
van hieruit richting bergen door de Calle Gerona, en slaan vervolgens af door de Avenida 
de L’Ametlla de Mar richting zee. Vanaf hier hebben we twee mogelijkheden:
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We beginnen de wandeling bij het 
recreatieterrein van Albir      , van waar we, na 
een stenen trap, omhoog zigzaggen tot we 
langs een oude steengroeve bij de weg naar 
het zendstation komen.

       Alt del Governador
Dit pad voert naar het hoogste punt van de 
Sierra Helada (438 m), dat is ingenomen door 
een basisstation met zendmasten. Als we 
het asfaltweggetje afdalen, komen we weer 
bij een kruising met het pad. Bijna aan de 
rand van de kliffen staat een meetbaken van 
het Spaans geografi sch instituut, vanwaar 
we een majestueus uitzicht hebben over 
de rotswanden, waar, honderden meters 
onder ons, piepklein de geelpootmeeuwen 
rondvliegen.

       L´Illa Mitjana
Het bergpad loopt al stijgend en dalend 
verder langs ruïnes van een oude 
kustwachterswoning en een kleine 
drinkwateropslag in een bedding. Halverwege 
komen we bij een klein dennenbos, waar we 
in de schaduw even kunnen uitrusten en 
genieten van het prachtig uitzicht over L’Illa 
Mitjana.

       Het Kruis
Het laatste stuk van het bergpad gaat door de 
hoogte zodat we opnieuw kunnen genieten 
van het uitzicht op de kliffen. Vanaf nu zullen 
we moeten opletten om het pad niet kwijt te 
raken; het gaat van hieruit verder door lage 
begroeiing of over kale rotsgrond. Na enkele 
minuten komen we bij een kruis dat boven de 
Racó de l’Oix staat en van daar af begint een 
asfaltweggetje dat aansluit op de route van 
Punta de Cavall.

Voor noodgevallen, bel 112

www.benidorm.es       96 585 13 11

Route door de Sierra Helada

Route: 8 km. (alleen heen).
Duur: 4 a 4,5 uur.
Grootste hoogteverschil: 438 m.
Begaanbaarheid: Alleen geschikt voor 
trekking.
Moeilijkheidsgraad: Matig tot hoog. Er zijn 
geen bronnen langs de route; zorg dus voor 
voldoende drinkwater. De route heeft enkele 
sterke stijgingen, maar er zijn ook omwegen 
met geringere hoogteverschillen.
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