
Zaragoza - Escatrón.



06-01 -201 9. Zaragoza - Escatrón.
's Morgens waarschuwt de aansturing van de verwarming
dat de spanning van de huishoudaccu te laag dreigt te
worden. Maar als de zon opkomt is dat probleem snel over.
We maken een wandeling naar het centrum.

In 2008 was de EXPO in Zaragoza en voor die gelegenheid
zi jn o.a. de Torre del Agua en de kabelbaanbrug met
hogesnelheidsl i jn naar Madrid (Cabellon Puente) gebouwd.
Die laatste ziet er uitermate extravagant uit.

LB: Parque del Agua Luis Buñuel, Zaragoza.
RM,O: Pabellon Puente.



In Zaragoza wandelen we 11 ,6 km. Eerst langs de Ebro met zijn diverse

bruggen. Enkele daarvan zijn voor de EXPO in 2008 gebouwd en zien er

zeer futuristisch uit.

Vervolgens lopen we naar de Basilca del Pilar, een zeer imponerend gebouw

en naar de in mudejarsti j l gebouwde Catedral de la Seo.

Op de terugweg komen we langs nog vele andere bezienswaardige

gebouwen, waaronder het parlementsgebouw van Aragón het Castel lo de la

Aljafería.



We lopen langs de Ebro naar het centrum en passeren zo ook
de futoristisch uitziende voetgangersbrug, Pasarelo del
Vountariado.

LB: Pasarelo del Vountariado.
RB: Puente de Santiago.
LM: Turkse tortel, Streptopelia decaocto.
RO: Basílica del Pilar.
LO: Huismus Passer domesticus.



Via de Puente de Santiago gaan we het centrum in.

LB: Puente de Santiago.
RB: Logo van Zaragoza.
LO: Puente de la Almozara en de basiliek.
RM: Torréon de La Zuda.
RO: Murallas de Ceasaraugusta.



Al gauw wordt de Plaza del Pilar gevonden met de
basil iek, een kerstmarkt en diverse speeltoestel len
voor de jeugd.

Bij het binnengaan van de basil iek zien we dat er
geen foto's mogen gemaakt worden, dat wordt dus
internetten om het geheugen te steunen.

Deze pagina: Plaza del Pilar.

Volgende pagina:
LB: Retablo Mayor.
MB: Cúpula central.
RB: Zijbeuk.
O: Capillo del Pilar.





Opnieuw een schitterende kerk.
Buiten kijken we naar de andere festifiteiten in winter- en kerstsfeer.

Deze pagina: Plaza del Pilar.
RB: Een ijsglijbaan en de Catedrla de la Séo.
MO, RO: La Lonja.



We lopen bij het I -kantoor binnen voor wat informatie over
Zaragoza en de natuur van Aragón. Wat dat laatste betrefd
moeten we echter bij een meer gespecial iseerd kantoor
langs, dat op de Plaza de España is gesitiueerd.
Dan lopen we naar de Catedral La Seo, waar we helaas
vanwege een speciale dienst niet naar binnen kunnen.
De plek waar het Catedral del Salvador staat, is al
eeuwenlang een heil ige plek. Ooit stond hier een vroeg-
Romeinse tempel. Later werd er een Visigotische kerk en na
verloop van ti jd een moskee op de plek gebouwd. Men
begon in de 1 2e eeuw met het bouwen van de kathedraal
die je er vandaag de dag ziet.

LB: I-kantoor.
RB, LO: Catedral La Seo met mudéjarornamenten.



Kunnen we er niet in, dat lopen we er maar omheen. Dan
gaan we door naar dat 2e I-kantoor.

LB, MB, RB: Catedral La Seo.
MO, RO: Klimparcour op het Plaza del Pilar.



Van het volgende I-kantoor kri jgen we diverse folders over
de Aragonese natuur. Prima dus. We beginnen aan de
wandeling terug naar de camper.

LB: San Gil, Plaza Sinués.
RB, LO, MO: Plaza España.



We pauzeren in een barretje met Chinese beheerders. Dat
is wel apart. Veel spreken ze niet met de klanten.

LB: Plaza España.
MB: Palacio de los Condes de Morata, Cala Coso.
RB: Santo Tomas de Aquino.
LO, MO: Churros en choco in 'n Chinees barretje.



Via de Calle de Conde Aranda lopen we naar het Palacio de
la Aljarería, waar het parlement van Aragón huist. Hier (en
dus in zi jn geboortestad) heeft dichter-zanger-politicus José
Antonio Laboreta zijn tirades gehouden op met name de
Partido Popular. Die wilden waterri jke rivieren van Aragón
omleiden naar zuid Spanje. En dat is mede door zijn acties
voorkomen.

LB: Calle Conde Aranda.
RB: NS del Portillo.
LM, RO, LO, MO: Palacio de la Aljafería.



Om 1 4:46 na de lunch in de camper vertrekken we uit
Zaragoza. We zien onze eerste zwarte stier van dit jaar.

RB: Ekster, Pica pica.
LM: Puente TercerMilenio.
MM, RM: Aalscholver, Phalacrocorax carbo.
LO: Calle Pablo Ruiz Picasso.
MO: Onze eerste Toro de Osborne dit jaar.



Om 1 5:1 4 steken we de Ebro weer eens over. Via N 232
naar de N321 , die ons boven langs de Ebro leidt.

RM, RO: Ebro.
LO, MO: Quinto.



De Ebro heeft ook hier een
diepe voor in de Altaplana
getrokken en dat maakt het
landschap een stuk
spannender.

RB: La Zaida.
LO, RO: Sastago.



Net na Sastago gaan we een brug over en komen op een
haast onmogeli jk smal weggtje, dat naar een heel mooi
panoramapunt leidt. De Ebro maakt hier een heel wijde
bocht.
We hebben medeleiden met de chauffeur van een enorme
vrachtwagen met oplegger, die het hier niet meer weet.

LB: Ebrobrug bij Sastago.
RO, LO: Uitkijk over de Salada de Sastago e Bugaraloz.



aan de waterkant in Escatrón na 1 788 km bij een hostel op
een betonnen platje vinden we een mooi
overnachtingsplekje aan de Ebro.

LB: Escatrón.
LO, RO: Ebro.

Volgende pagina: Stroomversnelling in de Ebro.






