
Errenteria - Berriozar.



01 -01 -201 9. Errentaria - Berriozar.
0:00 Met 'n glaasje wijn, speculoos en diverse nieuwjaars-
wensen gaan we 201 9 in. Om ons heen wordt aardig wat
afgeknald. Gelukkig een eind onder ons en op ruime
afstand. 's Morgens na een nacht ui lengezang en
hanengekraai, die Nart weigert te horen, gaan we na het
ontbi jt wandelen naar de grotten van de Alzpitarte. En
volgen daarvoor de wit-groen gemarkeerde route aan de
andere kant van de weg.

LB: Camper en picknickplaats Listorreta.
LM, RO: Smal glad pad boven een diep dal.



Rechts naast het pad staan enige gebouwtjes, die meestal
dicht zi jn. Een is er echter open en laat een soort
ondergrondse watergang of tunnel zien.

LB, LO: De gemaakte wandeling.
RB, RM: Tunneltje?



We komen op een smalle
betonnen weg uit die naar het
stei le pad naar de Cuevas de
Aispitarte voert. Langs dit pad
stroomt een mooi beekje.

LB: Steile helling rechts.
MB, MO: Beekje.
RM: Pad naar de grotten.
LO: Steenbreekvaren.



Het is opletten op dit pad. het is er heel nat, modderig en
glad. Ook de stenen zijn er niet te vertrouwen.
We vinden de grotten aan de andere kant van de beek.

Deze pagina: Naar de Cuevas de Aispitarta.



Eerst enkele kleinere en tenslotte de grote grot, die wel
achter een gesloten hek zit. (Beneden had ik al een pamflet
gelezen, dat er hier bezoek met gids mogeli jk is. )

B: Cuevas de Aispitarta.
LO: Tongvaren.
RO: Varen.



We lopen naar de weg terug over hetzelfde pad en slaan er
l inks af. In een scherpe bocht naar l inks, kl immen we een
klein pad rechtuit op. Opnieuw langs een beekje.

MO, RO: Boomheide, Erica arborea.



We zien veel reeënsporen op dit pad. Verder opmerkeli jk
veel bloeiende planten. Boven aangekomen gaat l inks een
pad naar een dolmen. Wij volgen dit opnieuw wit-groen
gemarkeerde pad naar rechts.

MM: Reeënsporen.
MO: Gaspeldoorn, Ulex europaeus.



Uiteindeli jk na een stevige daling komen we weer op de
asfaltweg uit die terug voert naar de camperplaats.

RO: 60 cm lange piering.
MO: Gaspeldoorn, Ulex europaeus.



Zo komen we weer bij de camper, drinken wat, lozen de wc
en stappen om weer op.
We rijden in de richting van Pamplona.
Via kleine en smalle wegen komen we op de in mist gehulde
A1 5. We passeren enkele uitzichtpunten, waar vandaag
niets te zien is.

LB: Barbecue bij de camperplats in Renteria.
RB: Renteria.
MM: A15.
MO: Altzu pas 567 m.



En dan opeens is de mist foetsie, de lucht knalblauw en
geen wolkje meer aan de hemel. Achter de voorruit begint
het zelfs warm te worden.
We kronkelen door een mooi dal tussen bergtoppen door.

RO: Pegozalai (694 m).



We rijden naar de camperplaats in Berriozar, 3,5 km voor
Pamplona.
Eerst beginnen we daar aan de late lunch, het is al over
tweeën.

LM: Añezcar.
RO: Camperplaats Berriozar.



Van 1 5:30 tot 1 6:1 5 Lopen we een zwart gemarkeerd pad,
dat tegen de berghell ing achter de camperplaats. Dit pad
door vele houtsnijweken versierd. Dit werd gedaan aan
bomen dit op een goede 1 ,0 - 2,0 m zijn afgezaagd.





Boven hebben we trouwens mooi zicht op o.a. Pamplona.

LB: Pamplona.



Tenslotte lopen we weer naar beneden en gaan via de
Casco Antiguo, die er heel goed opgeknapt er bij staat, naar
de camper terug.
In dit Oude Dorp zien we een mooie waterplaats en het
Palacio de Ezpeleta uit de XVe eeuw.

RM: Casco Antiguo.
O: Palacio de Ezpeleta.




