
REISVERSLAG NEDERLAND → PORTUGAL 
Deel 6 Valladolid → Covilhã 

 
30-10-2019 
Hotel El Montico is een uitstekend hotel met een goede keuken. Ik heb gisteravond dan ook genoten van mijn 
“entrecot de vaca” die net op mijn bord paste.  
Vandaag de laatste kilometers op de planning in Spanje en daarna aankomst in Covilhã Portugal, dat ligt aan de 
uitlopers van de Serra Estrella, het enige ski-gebied in de winter van Portugal. Het is maar een korte rit van ongeveer 
320 km. 
De  reis zal gaan via de A62 naar Salamanca, de plaats waar de Spaanse taal het zuiverst wordt gesproken zoals Haarlem 
dat is voor het Nederlands.  
Ook in deze stad heel veel groen en parken. In 200 voor Christus belegerde Hannibal de stad, maar ik weet niet of hij 
hier ook olifanten bij zich had. Hieronder een foto van de Nieuwe Kathedraal. 
 

 
Het was een heel saaie dag want regen dicteerde de hele dag het beeld. 
Vanaf Salamanca weer op de A62 en daarna binnendoor op de SA-200 naar de Spaans-Portugese grens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En eindelijk was het zover: 
 
 
 
 



 
                                                                                         PORTUGAL 
 
Allereerst via de N233 naar het plaatsje Sabugal en kwam nu langs de uitlopers van de Serra Estrella en het begon 
steeds heviger te regenen. 
Zo kan het er in Portugal ook uitzien. 
 

 
Via smalle binnenwegen kwam ik dichter bij mijn eindbestemming van vandaag 
 
 
 
 
 
 
Ik nam nog even een rustpauze in de buurt van een kippenboerderij en kwam de boer/eigenaar tegen waar ik een 
praatje mee maakte. 
Die vertelde mij een verhaal welk hij deze week had meegemaakt. 
 
 
 
 



Hij vertelde dat hij een oudere haan had en dat deze niet meer zo actief was bij de kippetjes en had op de regionale 
markt een jonge haan gekocht. Hij had dat beest meegenomen en bij zijn kippen gezet. Maar ja dat nam die ouwe 
haan natuurlijk niet.  Hij ging naar die nieuwe haan toe en vroeg aan hem of er wat te regelen was, maar het jonge 
haantje tikte op zijn voorhoofd en zei tegen de ouwe dat hij op kan hoepelen. Maar zegt die ouwe, kunnen we een 
wedstrijdje hardlopen over 100 meter. Die jonge haan denkt dat dit een makkie voor hem is, want die half manke 
ouwe haan haalt die 100 meter niet eens, dus hij gaat akkoord. Maar zegt die ouwe haan, jij bent veel jonger dus dan 
wil ik wel 10 meter voorsprong. Ook hier gaat die jonge haan mee akkoord en ze beginnen. De ouwe haan krijgt 10 
meter voorsprong en de jonge haan sprint hem achterna en haalt hem bijna in. De boer ziet dit pakt zijn geweer en 
schiet de jonge haan dood en onderwijl zeggend: Moet mij weer overkomen om een homoseksuele haan te kopen. 
 
Na de boer sterkte gewenst te hebben met de volgende haan kwam ik na een uurtje bij mijn laatste hotel het Luna 
Hotel dos Carqueljais in de buurt van Covilhã. Heel curieus blijkt namelijk dat ik in 2008 tijdens een rondreis door 
Portugal in hetzelfde hotel ben geweest. Dit was toen een paar weken later dan gepland aangezien ik destijds op de 
geplande data mijn vakantie diende te laten vervallen i.v.m. de implementatie van het nieuwe G-ERP.  
 
Morgen de laatste rit richting Ericeira. Home sweet home. 
 
Henk 


