
Berriozar - Olite.



03-01 -201 9. Berriozar - Ovite.
Na de wc lozen en de ruiten poetsen, zi jn we om 1 0:56 op
weg. De A1 5 schiet goed op, het is er niet druk, het weer is
prima. Om 11 :1 7 zien we bij Noain een lang aquaduct net
nadat we de N1 21 op gegaan zijn.
Overal zi jn de heuvels bedekt met windmolens. Af en toe
zien we een groot zonnecelpark.

LB: Aquaduct bi j Noain.
RM, LO: heuvels vol windmolens.
RO: Barasoain.



Tegenover Barasoain l igt een klein fort, 1 1 :32.
Het landschapis er een van vele lange en vri j lage heuvel-
ruggen.

LB: Fort bi j Barasoain.
RO: Olite.



Om 11 :49 hebben we de camper in Olite geparkeerd voor
een bezoek aan dit middeleeuws stadje.

LB, RB: Olite.
RM: Convento de San Francisco.
O: Palacio Real.



We beginnen met een bezoek aan het Palacio Real, een
wonderbaarl i jk vreemd gebouwd fort-kasteel. Het is alsof 4
of 5 verschil lende architecten tegeli jkerti jd zi jn gaan bouwen
zonder de plannen van de anderen te kennen.

LB, RB, M, LO: Palacio Real.
RO: Zicht vanaf het Palacio Real.



Overal staan torens en uitki jkpunten. In- en uitwendige
trappen komen steeds op plekken uit die voor nieuwe
verrassingen zorgen.

Deze pagina: Palacio Real.



Hebben kastelen en forten meestal een sombere of
grimmige sfeer, dit hier maakt mensen vrol i jk. Je ziet
iedereen lol hebben. Kinderen gaan helemaal uit hun dak.

LB: Moderne ridder?
RB, MM, RM, Mo, RO: Palacio Real.
LO: Kloostertuin met wijnranken.



LB, MB,RB, MO, RO: Palacio Real.
RM: ooievaar, Ciconia ciconia.



Na het bezoek aan het Palacio Real lopen we nog een
rondje door Olite zelf.

LB: Patio de la Pajarera.
RB: Morus nigra.
O: Capela de San Georgio.



Zo zien we nog enkele andere mooie gebouwen en
sfeerri jke straatjes.

LB: Capela de San Georgio
RB, LO: Binnen in de Parador
RO: Stadhuis.

Volgende pagina:
B: Olite met enkele details.
O: San Pedro.





1 3:45 zijn we bij de
camper terug voor de
lunch. En om 1 4:22
stappen we weer op.

LB: San Pedro.
LO: San Pedro

op een pleintje.




