
Stadswandeling 2 – Mérida 
 
Start en eindpunt: Parkeerplaats Calle Cabo Verde 
Lengte: 4,78 km 
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk 
Laagste punt: 195 m 
Hoogste punt: 245 m 
 
Ook op Wikiloc kunt u deze wandeling vinden, zodat u hem gemakkelijk kunt gebruiken op uw 
smartfoon of GPS-apparaat. Zoek op “Finca el Rabilargo 2” en selecteer dan de stadswandeling.  
 
Finca el Rabilargo - Stadswandeling 2 - Mérida 

 
 
Kenmerken: 
De route gaat langs het Circo Romano, het aquaduct van San Lazaro, de basiliek Santa Eulalia,  het 
aquaduct los Milagros, de brug over de Albarregas en het Romeins museum. 
 
Routebeschrijving: 
(nummers komen overeen met de nummers op het kaartje) 
1. U parkeert uw auto op de bewaakte parkeerplaats aan de Calle Cabo Verde 

Bij het verlaten van de parkeerplaats gaat u linksaf. Ga aan het eind linksaf en na ongeveer 25 
meter steekt u de weg over bij het zebrapad.  Aan de overkant van de weg neemt u rechtsaf het 
tunneltje onder de spoorweg door.  

2. Aan de andere kant van de tunnel ziet u rechts het Circo Romano. 
3. Na bezoek aan het Circo Romano steekt u de Avenida de Juan Carlos 1 over via het zebrapad.  

 
4. Ga linksaf en even verder ziet u rechts het Aquaducto de San Lazaro.  

Na het bekijken van het aquaduct steekt u de weg weer over bij het zebrapad en gaat u weer 
door hetzelfde tunneltje terug.  



5. Na het tunneltje steekt u de weg weer over en ga rechtsaf (Avenida Extremadura). 
6. Na een paar honderd meter ziet u rechts de Basilica de Santa Eulalia. Na bezoek aan de basiliek 

loopt u verder over de Avenida Extremadura. 
7. De Avenida Extremadura gaat over in Calle Marquesa de Pinares. 
 8.  Na een paar honderd meter ziet u recht de eerste overblijfselen van het Aquaducto de 

Milagros.  
9. Neem rechts het tunneltje om aan de andere kant het aquaduct  de Milagros te bekijken. 

10. Links van het aquaduct ziet u de oude Romeinse brug over de Río Albarregas. Ga weer terug 
door het tunneltje. Loop dezelfde weg terug tot aan de rotonde. 

11. Neem hier de tweede afslag, dit is de Calle Camilo José Cela. 
12. Ga na ongeveer 100 meter links de Travesía Cervantes in en neem meteen rechts de Calle 

Cervantes.  
13. Bij de rotonde neemt u de tweede afslag, de Calle José R. Mélida. 
14. Een paar honderd meter verder ziet u aan de linkerkant het Museo Nacional de Arte Romano.  

Als u uit het musem komt gaat u linksaf, u loopt verder door de Calle José R. Mélida, u komt o.a. 
langs het Teatro en het Anfiteatro. U loopt door tot aan de rotonde.  

15. Bij de rotonde linksaf de Calle Cabo Verde in. 
16. Een paar honderd meter verder bent u weer terug bij de parkeerplaats. 

  
  

  
 
 
 


