
Escatrón - Morella.



07-01 -201 9. Escatrón - Morella.
We vissen uit dat de boiler geen stroom trekt buiten de
gasvlam aansteken. De accuspanning is nog 1 2,5V ipv. 1 2,6
gisterenavond.
Om 1 0:20 stappen we op. Eerst een klein stukje door het
dorp en dan gaat het over de Río Martin. Door de bomen in
de bedding zie je de rivier niet!

LB: Camperplaats in Escatrón.
MB: Haren uitkammen.
RB: Río Ebro.
RM: Een volgegroeide Río Martín.



Buiten het Ebrodal is al les hier vri jwel vlak. Soms enkele
begroeide rotsopeenhopingen of heuveltjes.
Río Mequinenza (1 0:43) heeft een brede bedding voor een
ministroompje. Om 1 0:56 gaat het bi j Caspe via 2x 300
graden rotondes naar Alcañiz. Het terrein wordt ruiger.

LB: Río Mequinenza.
RO: Landschap bij Caspe.



Deze pagina: Grove rotsblokken en weidse dalen.



Voor Alcañiz door (op onze oude kaart gaat de weg erom
heen) en dan ri jden we de N232 op.
Om 11 :1 6 steken we de Guadalope over. Momenteel wordt
een nieuwe weg ls één streep door de oude heel kronkelige
N232 heen getrokken, een immens karwij .

LB: Alcañiz.
RB: De Guadalope.



We zien een vrijwel onbewoond gebied met uitgestrekte
pijnboombossen.



Monroyo is een dorp op een heuveltop (11 :52). Dan gaan
we van de Teruel provincia die van Castel ló in (1 2:03). Op
de pas van de Torre de Miró gaan we over de 1 204 m
(1 2:1 1 ). We zien er enkele gieren hoog boven ons.

MM: Even omlaag na Monroyo.
LO: Torre de Miró.
MO: Vale gier, Gyps fulvus.



Om 1 2:08 bereiken we Morella.

LB: Steeds weer lange rijen windmolens.
RB: Aquaduct, Morella.
O: Morella.



Na en rondje door het schitterende stadje Morella ri jden we
in een grote boog terug naar de camperplaats, die zo'n 2 km
buiten Morella l igt. Na 1 908 km zetten we de camper daar
neer.

LB: Stadsmuur van Morella, binnenkant.
RB: Via Porta Sant Mateu weer naar buiten.
RM: Aquaduct.
RO: Camperplaats.
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Van 1 4:22 tot 1 6:40 maken we een tour naar en door
Morella.

B: Morella.
RM, LO: Viaduct.
RO: IJs naast het pad naar Porta de Sant Miguel.



We lopen dwars het centrum door op zoek naar de Casti l lo.

LB, MB Porta de Sant Miguel.
RO: Een lekkerijenwinkeltje.



Het gaat uiteraard gestaag omhoog. We zien een bronzen
inwoner in de zon zitten.
Aan het eind vinden we een straatje omhoog. Tineke pikt er
een geocache op. Verderop is een ingang naar de Castel l ,
die helaas vandaag (en gisteren) gesloten is.
Dus maar weer terug. We proberen de achterkant van de
stad ook maar.

RB: De petjes.
LO: Linker portaal van de Santa María Mayor.
RM: Convento di San Francesco.
MO: De gesloten poort van het Castello..



Helemaal aan de andere kant van de stad, gaan we de
Portal de Nevera door en lopen links langs de muur een
stei le hel l ing op.

LB, LO: Portal de la Nevera.
RB: Stadsmuur.
RO: Allosaurus fragilis.



Voor een volgende geocache klimmen we naar de Porta de
Ferrisa. Terwij l die cache gelogd wordt, zie ik recht boven
ons een vijftal Vale gieren.

LB, RB: Muur van de Castillo.
M, O, volgende pagina: Vale gier, Gyps fulvus.





Via een ander pad lopen we weer terug. Links hebben we
een geweldig uitzicht ver het grote dal aan de westzi jde van
Morella.

LB: Torentje van het Castillo.
RB: Dennenbos.



Via de Porta de Sant Miguel lopen we weer naar buiten,
zoeken het pad aan de andere kant van de weg op en lopen
nu op advies van een wegwijzer een pad naar de Porta de
Sant Mateu. Het eerste deel hiervan is doordat het de hele
dag in de schaduw van de stad heeft gelegen, compleet
veri jst.

LB, RB: Pad naar Porta de Sant Mateu.
LM: Porta de Sant Miguel.
MM: Aquaduct van Morella.
RO: Morella.




