
Pamplona (Iruña).



02-01 -201 9. Pamplona.
om 11 uur lopen we langs de groenstrook van Berriozar
naar Pamplona. Daar volgt een nieuwbouwwijk met flats en
komen om 11 :37 aan in de binnenstad.

LB, RB: Rode wouw, Milvus milvus.
RM, O: Calle Bernardino Tirapu.



Via het I -kantoor (veel infomateriaal
ook over Navarra's natuurparken)
gaan we dit centrum verkennen.

LB: De wandeling.
RB: Het centrum.
LO: Río Arga.
RO: NS de la Misericordia.

Volgende pagina:
RB: San Saturnino.
LO: De markthal.





We lopen het stadhuis binnen en zien daar een
typische bask zitten.

B: Plaza del Ayuntamiento.
LO: Ayuntamiento.



We neuzen ook maar op de eerste verdieping rond. Tot er
iemand ons duidel i jk maakt dat we op verboden terrein zi jn.
We lopen door naar de markthal.

LB: De hal van het Ayuntamiento.
RB: Llaves de la Ciudad de Pamplona.
RM: Mazas de la Ciudad de Pamplona.
MO, RO: De markthal.



Erg druk is het er niet. We lopen door naar een van de
hoogtepunten in Pamplona: de kathedraal. (Zie de aparte
pdf-fi le van die kerk.)

LB, MB: De markthal.
LO: De straat naar de kathedraal.
RO: Santa Maria la Real.



Na het bezoek aan de kathedraal lopen we door naar de
Plaza del Casti l lo, hèt grote plein van Pamplona.
In verband met de naderende feestdag 3 koningen kunnen
kinderen er nu een ritje maken op een dromedaris.

RB: Calle de Estafeta.
MO: Plaza del Castillo.
RO: Rit op een dromedaris voor de jeugd.

Volgende pagina: Heel stoer zo'n rondje!





In een schitterend "grand" Café Iruña gaan we voor de
lunch tapas eten.

Deze pagina: Café Iruña, Plaza del Castillo.



We wil len een wandeling
maken over de stadsmuren
en komen op de weg
daarheen een buste tegen
van Ernest Hemingway bij
de Plaza de Toros. Ook voor
hem was Café Iuña de
stamkroeg.

LB: Plaza de Toros.
RB: E. Hemingway.
O: De stadsmuren.



In eerste instantie geven die stadsmuren met name zicht op
de moderne wijken van Pamplona. Via de lange Calle
Mayor zoeken we nog een 2e opgang naar een ander deel
van die muren.

LB, RB: Bastions onder aan de stadsmuur.
LM: San Fermin de Aldapa.
MM, RO, LO, MO: Calle Mayor.



tegen half vier lopen we dezelfde route als heen weer terug
naar de camper.

LB: Julián Gayarre was een beroemd tenor in de 19e eeuw.
MO: Een 2e deel van de stadsmuren.
RO: Kunstwerk in glas.
LO: Calle Ciudad de Sueca.
MO: Spreeuw, Sturnus vulgaris.

Volgende pagina: Nieuwe wijk van Berriozar.






