
Tudela - Zaragoza.



05-01 201 9, Tudela - Zaragoza.
's Morgens zie ik vanuit het achterraam een enorm groot
standbeeld op het einde vn een soort trap staan. Met de
verrekijker zien we dat het een groot Christusbeeld is.
Om 1 0:20 lopen we naar het oude centrum van Tudela op
zoek naar het museum/catedral.

LB: Christusbeeld.
MB: Parking aan de Av de la Argentina.
RB: Calle de los Donantes (rechts).
LM: Calle Alberto Pelairea.





Vorige pagina:
LB: Passeo el Quelles.
MB: Calle Merced.
RB: Calle Roso, waakhondje?
LO, MO: Catedral.
RO: Claustro de Catedral.

Om 1 0:40 komen we bij de catedral aan. De de daken en
torens daar zien we een stuk og 6 ooievaars.
De omgang door deze kerk begint met de kruisgang met
vele mooie afbeeldingen op de zuilen.

LB: Ooievaars.
RB, M, LO, RO: Details van de kruisgang.



Dan komen we de eigenl i jke
kathedraal in. De oorspronkeli jke
kerk Colegiata de Santa María
werd door paus Pius VI in 1 783
tot kathedraal verklaard.
De in de XI Ie eeuw gebouwde
Romaanse kerk, kreeg in de
XI I Ie eeuw gotische elementen
toegevoegd bijvoorbeeld het
hoofdaltaar.

LB: Capilla del Espíritu Santo
MB, LO: AltarMayor.



We lopen van kapel naar altaar en van de ene verwondering
naar de volgende verbazing.

LB: Capilla del Espíritu Santo.
MB: Capilla de la Virgen de la Esperanza.
RB: Seopulcro de Francés de Villaespesa y Isabel.
LO: Virgen románica wordt "La Blanca" genoemd.
RO: Retablo de Santa Catalina.



Een zijngang brengt ons naar een aparte expositie van beelden en schilderi jen.

LB: Capilla de San Martín.
MB: Retablo de la Dolorosa met de Cristo de la Cama op de voorgrond.
RB: San Pedrto.
RO: De opstanding van de doden en het laatste oordeel.

Volgende pagina:
LB: Santa Ana.
MB1: Santiago.
LO: 2 aparte relekwieschrijnen.







Vorige pagina:
El Juicio Final, onbekende schilder.

Dan gaat de rondgang door de kerk verder.

MB: San José.
RB, MO,RO: Capilla de Santa Ana.
LO: Coro.



MB: Calle Rúa.
RB: Passage de las Aldabillas.
LO: Façade van de kathedraal, Plaza Vieja.
RO: Carlos III El Noble.



We lopen even naar de Ebro.

LB: Catedral de Tudela.
MB: Iglesia de la Magdalena.
RB: Brug over de Ebro.
RM, RO: Ebro.
.



Een plakaat aan de brug vertelt over de Tudelenaars die de
stad verdedigden tegen de Franse troepen van Napoleon
door een deel van de brug op te blazen.
We lopen dan achter de kathedraal het centrum weer in.

MB: Kathdraal.
O: Calle Portal.



We kijken even rond op de Plaza de los Fueros het grote
plein in Tudela. Dan zoeken we de camper weer op en
vertrekken om 1 2:58 na een kop thee. Eerst naar de Repsol
om 35,42 l LPG te tanken, dat werd dus ti jd. dan naar de
LIDL voor boodschappen (1 34:22-1 4:22) met de
aansluitende lunch daar op de parking. Enorm veel mensen
komen bij de LIDL met een "nata"-tulbandtaart naar buiten.
Morgen is het nameli jk 3-koningen een feestdag in Spanje.
Om 1 4:28 weer op weg. Boven en langs de A28 zien we
duizenden spreeuwen.

LB: Plaza de los Fueros, Tudela.
M: Spreeuw, Sturnus vulgaris.
RO: De N232 naar Zaragoza.



Het gaat door vlak land met uitgestrekte velden en akkers
geflankeerd door heuvelruggen links en rechts. Bij Mallén
ri jden we Aragón in en gaat de A28 over in de N232. Deze
weg wordt momenteel wel uitgebouwd tot een 4-baansweg.
Links een onafgebroken rotswand, zoals we in Arguedas
hebben gezien. 1 5:07 ri jden we Joyosa in, maar de
truckstop zint ons niet als overnachtingsplaats. We zoek 3
CC's op in Zaragoza en komen tenslotte (1 6:1 5) terecht op
een grote parking in het Parque ddel Agua Luis Buñuel.

LB: Rode wouw, Milvus milvus.
RB: Kilometerslange rotswand.
LM, MM: Zaragoza.
RM: Reuzenrad aan de Ebro.
O: Parque del Agua Luis Buñuel, Zaragoza.




