
Aldeadávila de la Ribera (E) -

Peneda Durão (P) - Torre de Corvo.



03-01 -’1 8. Aldeadávila de la Ribera (E) –
Peneda Durão (pP) - Torre de Moncorvo.

Om 9:57 gaan we terug naar Masueco om te tanken (dat is
in Spanje aanzienl i jk goedkoper dan in Portugal). Via
Aldeadávila ri jden we dan om 1 0:1 2 door naar de Mirador
de Fraile, waar we in de diepte van het Duero-dal 3 grote
vogels zien vl iegen. Vanwege de nevel kunnen we ze echter
niet echt goed zien. Wel zien we er de stuw in de rivier.

LB: Masueco.
MB: Aldeadávila de la Ribera.
RB, LM: Rotspartijen boven de Duero.
RO: Zicht op de stuw vanaf de Mirador de Fraile.



Om 11 :1 1 weer verder naar Zarza de Pumareda (11 :30-
11 :50), waar ik enkele foto’s maak en Tineke twee caches
opzoekt.

LB, RB, LM: Het nevelige dal van de Duero.
RM: Elektriciteitscentrale bij de dam.
O: Zarza de Pumareda.



Dan ri jden we via Barruecopardo (1 2:01 ) naar de Mirador
de Salto Saucelle (1 2:28).

B: Zarza de Pumareda.
LO: Barruecopardo.



Het land is hier bezaaid met grote sterk verweerde
granietrotsen.

LB: Barruecopardo.



In vele haarspeldbochten dalen we af het Duero-Dourodal
in. Dat levert enkele fraaie uitzichten op.

Deze pagina: Afdaling naar de Duero.



11 :39 Portugese ti jd steken we wat later de dam daar over
Portugal in. Wat ten noorden daar kl immen we in een lange
linkse bocht naar de Peneda Durão. De bossen onderweg
zijn zwaar gehavend door bosbranden.

LB: Afdaling naar de Duero.
RB: Dam 2, die we zien.
LM: Duero - Douro.
MM, RM: Zwarte wouw, Milvus migrans.
O: Onderweg naar de Peneda Durão.



De Peneda Durão is
een breed uitzichtpark
met diverse plateau's,
vanwaar we niet al leen
een schitterend uitzicht
over de Douro hebben,
maar ook vele Vale
gieren onder ons door
zien vl iegen.
Schitterend is dat.

Deze pagina:
Peneda Durão.
Volgende pagina:
Vale gier, Gyps fulvus.





1 3:1 8 gaan we verder naar Freixo de Espada à Cinta, waar
we de camperplaats te l icht bevinden en dus door ri jden
(1 3:50).

RB, M: Freixo de Espada à Cinta.
MO, RO: Zicht op de Douro.



Via Carviçais (1 4:1 8) en Carvalhal (1 4:26) gaat het naar
Torre de Moncorvo (1 966 km).

LB, RM, LO: Immense percelen zijn afgebrand.
MO: Wijnvelden rond de Douro.
RO: Camperplaats Moncorvo.



De camperplaats heeft daar mooi uuitzicht over de stad. Na
een kop thee lopen we de 4,5 km op en neer naar het heel
aardige centrum. We kopen er wat mandari jnen.

Deze pagina: Torre de Moncorvo.
Volgende pagina: De wandeling door Torre de Moncorvo.
De tijden linksboven zijn Portugese tijd +1 hr.







We bekijken o.a. de Igreja Matriz.
Op de terugweg kopen we bij de plaatsel i jke Chinees een
opstap, thermoskan en een haarborstel.

Vorige bladzijde + LB: Igreja Matriz.
MB: Museo do Ferro.
Volgende pagina: Kaki, Diospiros kaki.






