
Miranda de Ebro - Valladol id.



01 -01 -’1 8 Miranda de Ebro – Valladolid.

Gisteren was het er niet van gekomen. Nu lopen we ’s
morgens een rondje langs de Ebro en het dorp.

Deze pagina: De Ebro bij Miranda de Ebro.
MB, RB: Blauwe reiger, Ardea cinerea.



Eerst naar de 3e brug stroomopwaarts en dan langs de
andere kant weer terug.

LB: Wilde eend, Anas platyrhynchos.
LO: Brug no 3.
RB: Brug is uit 1911 dus.



In vergeli jking met Nederlandse oudejaarsnachten is het
hier vri j rustig verlopen. In het centrum van de oude stad
zien we wel aardig wat rotzooi l iggen. Een centrum, dat er
best aardig uitziet overigens.
Brug no 1 voert ons weer naar de camperplek.

LB: Camiño de Santiago.
RB, MM, RM: Centrum van Miranda de Ebro.
LO: Een soort kegelclub.
MO: Kerkhof.
RO: De camperplek in Miranda.



9:24 ri jden we dan weer verder door landschap van solitaire
heuvels in vri j vlak land.

LM, LO: In de verte de Desfiladero de Pancorbo.



9:33 Ameyogo en 9:36 Desfi ladero de Pancorbo (een vri j
smalle kloof, die er spectaculair uitziet met schitterende
rotsformaties) en het dorp Pancorbo net buiten de kloof.

LB, RB, LO, RM: Desfiladero de Pancorbo.
RO: Pancorbo aan de uitgang van de kloof.



LB, RB, LM: het dorp Pancorvo.
LO: Schapenkaasfabriek èn verkoop.
MO: Nog een platte stier.



Om 1 0:1 0 komen we over de Puerto de Brujula (981 m) met
nu verlaten uitspannningen.
1 0:1 4 Wuintanapalla. We rijden om Burgos heen (1 0:24) en
gaan om 1 0:32 de A62 op. 73 km voor Palencia, vlak voor
Gandoviñes, houden we een pauze van 1 0:39 – 11 :1 2.

LB: Puerto de Brujula.
LM: Wuintanapalla.
LO: Buniel.
RO: Stop bij Gandoviñez.



Onderweg zien we veel wouwen. Het nagenoeg lege
landschap wordt versierd door de Pisuerga, waar wat
bomen naast staan.

LB: Zwarte wouw, Milvus migrans.
RB: Rode wouw, Milvus milvus.



Na Dueñas (1 2:01 ) bereiken we om 1 2:35 de camperplaats
in Valladol id (1 637 km). Na de lunch gaan we om 1 3:30 de
stad verkennen. We lopen kriskras door het centrum en zien
zo de nodige heel aardige monumenten in een verder heel
moderne stad. Om 1 6:1 5 zijn we dan weer bij de camper
terug.

Zie ook het aparte verslag aan de binnenstad van
Valladolid.

MM: Pisuerga.
RM: Dueñas.
MO, RO: Valladolid.




