
 
 

Beste bezoeker, 

Van harte welkom op onze camping Villa de Viver in Viver.  
Sinds 2017 beheren mijn vrouw en ik deze mooi en centrasl gelegen camping.  
 

Onze camping is zeer centraal gelegen tussen de Sierra d'Espadá en de Sierra 
Calderona. 
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_de_la_Sierra_de_Espad%C3%A1n 
En 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_de_la_Sierra_Calderona 

Buiten de camping is ook een voetbalveld en basketbalveld en er is op de camping zelf 
gelegenheid tot BBQ , alléén op de daarvoor speciaal ingerichte locatie. 

Bij deze geven wij u enkele informatie over de omgeving om uw bezoek te 
vergemakkelijken en om van te genieten. Voor meer info kunt u natuurlijk altijd Google 
raadplegen, welke u meestal de mogelijkheid geeft om de tekst in het Nederlands te 
vertalen. 
Onderstaande informatie is van juli 2019. Mocht u nog meer informatie ter beschikking 
hebben gelieve ons dit, in welke taal dat ook, te mailen, zodat wij dit boek voor u up - to- 
date kunnen houden. 
 
 

SUPERMARKT 
In Viver is op het plaza Mayor ( plein met fontein) een kleine Charter. Deze is geopend van 
maandag tot en met zaterdag van 9:00-21:00 uur , vooral in de zomermaanden. Parkeren 
kunt u op of rondom het plein. 
Houdt u bij binnenkomst de informatie borden in de gaten voor de lokale dorpsfeesten. 
 

Tevens is er in het hiernaast gelegen dorp Jerica ook een Charter welke dezelfde 
openingstijden heeft, maar ook op zondag geopend is van 9:00-14:00 uur. 

Een Aldi kunt u vinden in Altura. Openingstijden volgen. 

MARKT 
Dinsdagen is er markt in Vivir. 

Woensdagen in Altura 

Donderdagen in Segorbe, deze is tevens de grootste markt en verkoopt vooral kleding, 
schoenen en ondergoed.  
Vergeet u dan niet om een wandeling te maken rondom het oude kasteel bovenop. Het zal 
u een schitterend uitzicht opleveren rondom Segorbe. 



 
Boven in Segorbe is ook een waterpark genaamd  
Segórbricapark.  

http://turismo.segorbe.es/naturaleza/segobriga-park/ 
 

WANDELEN 
Wij adviseren u onderstaande wandelroutes 

http://www.campingvilladeviver.es/nl/activiteiten/ 

MOOIE STADJES 

Viver zelf heeft een mooi 3ha groot park met waterval  
http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/viver/naturaleza/parque-de-la-floresta 

En de Sargal grotten. 

Aan het einde van de camping kunt u het hek door en wandelingen maken in de vallei. 

Albarracín is in 2017 uitgekozen tot mooiste dorpje van Spanje en ligt hier ongeveer 1 uur 
en 15 minuten vandaan. 

Als u bij het Office de Tourisme omhoog rijdt, komt u terecht in het schitterende parque 
natural de Albarracín met zijn rotsen en rotstekeningen. 
Zorgt u er wel voor dat u voor deze rit voldoende heeft getanked. 

Teruel is een leuk stadje op ongeveer 45-50 minuten hiervandaan. De kathedraal van 
Teruel staat op de werelderfgoederenlijst. 
Heerlijk lunchen /een heerlijke geitensalade of kiphamburger kunt u bijvoorbeeld bij 
cafetaria las mañicos eten. Vergeet u niet de Spaanse lekkere drank Vino tinto. 

Vergeet u niet het kleine rijke Rubielos de Mora te bezoeken, ook  genoemd als een van 
de mooiste dorpen in Spanje. 

Iets verder dan Rubielos de Mora ligt Puertomingalvo. Wellicht wat saai, maar geeft mooi 
uitzicht op het omliggende landschap en het office de Tourisme heeft er, alleen in het 
Spaans, een mooie tentoonstelling over kastelen.  Tevens kunt u , indien open, in het dorp 
lokaal aardewerk kopen zoals vazen en potten. 
 

Valencia is op circa 1  uur afstand rijden . 
Ten noorden van Valencia liggen mooie stranden. 

Op een uur boven Valencia  ligt Peninscola, ook uitgeroepen tot een van de mooiste 
dorpen  van Spanje. 
 

 



 
 

Bij Montanejos kúnt zwemmen in natuur thermaal water. Voor het parkeren moet u 
betalen. U kunt maximaal 3 of 3,5 uur parkeren en ALLEEN betalen met kleingeld en vaak 
niet met Mastercard of visa. 
Er zijn veel stenen, dus waterschoenen zijn aan te bevelen. 

Bij Navajas is een hoge waterval en kunt u ook zwemmen. Waterschoenen zijn ook hier 
handig. Entree is €2 per persoon . Op weg naar de grote waterval, ziet u ook enkele 
kleine.  Soms komen de lokale berggeiten u verwelkomen. ( Eten schooien)  

Bij het office de Tourisme en via google is ook informatie te vinden over de Via Verde 
welke u kunt fietsen genaamd los ojos negros. Er zijn diverse Via Verdes in Spanje. Het 
zijn oude treinroutes die omgebouwd zijn tot fietsroutes. Het is mogelijk om fietsen te 
huren om deze route te fietsen. 

Onda is niet het mooiste stadje, maar er buiten ligt een Decathlon en het staat bekend om 
zijn enorme aantal winkels ( bij afrit vooral aan de rechterkant) die Azulejos ( Spaanse 
tegels) verkopen.  
Tevens is er een Azulejos museum en kunt u boven gratis het kasteel bezoeken. Het 
kasteel is lastig te vinden en heeft  een beperkt aantal parkeerplaatsen. 
Er is aan het einde van de hoofdweg met Azulejos ook een Aldi. 

Bij de receptie van onze camping ligt  tevens informatie over allerlei sportieve activiteiten 
welke u kunt boeken. 

Houdt u er rekening mee dat bij het canyoning het water erg koud kan zijn en het een 
pittige route is. De kleding welke u krijgt is zeer dik, maar het water is slechts rond de 12 
graden.  
 

Jaarlijks willen wij onze camping moderniseren. Voor vragen, opmerkingen, tips en 
suggesties kunt u altijd bij mij terecht. 
 

Rest mij om u een heerlijke vakantie te wensen. 

Met vriendelijke groet, 
Jaume 


