
Olite - Ermita de la Virgen del Yugo - Arguedas.



03012019. Olite  E. de la Virgen del Yugo  Arguedas.
Na de lunch in Olite gaan we om 1 4:22 verder. Was het
eerder onbewolkt, nu beginnen er over te dri jven.
Links van de weg (1 4:31 ) wordt verwezen naar de
observatoruio des aves: Laguna de Peti l las. Onthouden!

LB, M, LO: Landschappen in Navarra.
RO: Torenvalk, Falco tinnunculus.



Na Alto Masadas zien we een dennenbos. Arguedas laten
vooralsnog rechts l iggen en ri jden naar de 2 uitzichtpunten
bij de Ermita de Nuestra Señora del Yugo.

even iets tikken

LB: Arguedas.



Daar hebben we moioie vergezichten over de verre
omgeving. Met name dat zicht op de woesti jn en
rotsformaties van La Blanca Baja trekt ons aan. Daar wil len
we nog naar toe.
Deze plek bij de ermita is trouwens tevens een grote
picknickplek.

LB: Een van de uitzichten bij de Ermita del Yugo.
RM: Barbeques op de picknickplaats.
O: Zicht op de Blanca Baja.



LB: Blanca Baja.
M: Ermita de Virgen del Yugo.
LO: Het uitzichtpunt over de Blanca Baja.



B: Rode wouw, Milvus milvus.
RO: Zien we de Pyreneeën nog steeds?





Tenslotte ri jden we naar de camperplaats bij het stadje
Arguedas (1 553 km). Het dorp l igt tegen een stei le sterk
geërodeerde rotswand.

LO, RO: Arguedas.



In de wand boven de camperplaats zi jn oude rotswoningen
uitgehakt. Die overigens niet meer bewoond zijn.
We moeten water hebben en gaan in het zoek naar een
zaak die ons aan een jeton daarvoor kan helpen. Zo
verkennen we het dorp tevens.

LB, RB, LO: Rotswoningen, Arguedas.
MO, RO: Doorgaande weg in Arguedas.



Uiteindel i jk vinden we op een pleintje
een bar die wel open is. Uiteraard
drinken we er een glaasje wijn. De tv
geeft goede weersvooruitzichten voor
de komende dagen. Prima dus.
Om 1 7:05 zijn we weer terug bij de
camper.

LB, RB: Plaza de los Fueros.
LO: San Miguel.






