
Peñíscola.



09-01-2019. Peñiscola.
Na een aanzienlijk warmere nacht krijgen we opnieuw een
stralende dag. Tineke doet nog een was en we wachtejn tot
's middags voor we een wandeling naar Peñiscola zelf
maken.
We starten om 13:34. Op het kruispunt net buiten de
camping gaan we tussen de wegwerkers en hun machines
door, die een rotonde aan het maken zijn.

LB: Zeeschildzaad, Lobularia maritima.
MM: Euphorbia sp.
RM: Knikkende klaverzuring, Oxalis pes-caprae.
MO, RO: Akkerleeuwenbek, Misopates orontium.



Een wandeling van 8,2 km

vanaf de camping Los Pinos

langs de drukke CV1 41 (en dus

niet leuk om te doen!) naar het

mooiste punt van Peñiscola:

het schierei land, dat uit één

grote heuvel-rots bestaat.

Na het bezoek daar lopen we

een eind langs de boulevard

door het moderne en nu vri jwel

verlaten deel van de stad. Dan

linksaf langs een andere

camping via een veldweg weer

terug. Hetgeen een veel

aangenamere terugweg is.



Om 14:19 komen we op de Playa Sur aan en kan het
interessantere deel van de wandeling beginnen.

LB: Carretera Estación.
LO: Plaza Constitución.
RO: Playa Sur.



Over dit strand en langs het haventje lopen we tot aan de
strekdam, die de haven beschurt tegen de zee. vandaar uit
kunnen we echter niet naar de bovenstad. we moeten om
het kanaal daar heen lopen.

B: Haven van Peñiscola.
RM, RO: Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus.
LO, MO: Aalscholver, Phalacrocorax carbo.



Een brede boog geeft toegang tot de bovenstad.

MB: Toegangspoort naar de oude stad.
RB: Wapen boven de poort.
MO: Oeps!
RO: Bovenstad.



Een trapje laat je op de muur klimmen, waar goed zicht is
op de haven en het zuidelijke deel van de stad. We zoeken
naar een geocache die Bufador de Papa Luna heet. Het
zeewaartse uiteinde van dit blowhole vinden we snel, maar
waar is de andere opening?
Daarvoormoeten we aan de andere kant van het straatje
zijn en even om lopen, omdat die opening een stuk lager
ligt.

LB: Haven.
M: Bufador de Papa Luna, zeezijde.
O: Bufador landzijde.



Zoveel mogelijk langs zee af lopen we dan straatjes en
trappen omhoog naar de vuurtoren en het kasteel van Papa
Luna.
From 1415 to 1423 it was the home of the schismatic
Avignon pope Benedict XIII (Pedro de Luna), whose name
is commemorated in the Castell del Papa Luna, the name of
the medieval castle, Wikipedia.

LB: Zachte melkdistel, Sonchus tenerrimus.
MB: Zicht op Serra de Montsià.
LO: Vuurtoren.
RO: Castell del Papa Luna.

Volgende pagina:
L: Castell del papa Luna.
R: Vuurtoren.





Dan gaat het weer omlaag. Langs de
kerk, de kasteeltuinen en de bastions.

MB: Papa Luna.
RB: Església de l'Ermitana.
LM, LO: Artilleria.
MO: Selfie met de zelfontspanner.



Om 1 5:20 verlaten we de bovenstad, lopen langs de
boulevard, maar wel langs de gebouwen af vanwege de
snoeiharde westenwind. We gaan wat info halen bij het I -
kantoortje aan het strand over de PN d'Irta. We kri jgen daar
3 wandelingen aanbevolen.
De terugweg volgt dan rechtuit over een veldweg langs een
kanaaltje.
Om 1 6:20 zijn we dan weer op de camping.

RM: Aalscholver, Phalacrocorax carbo.
LO: Amandelboom, Prunus dulcis.
MO: Tegelhandel bij de camping.
RO: Even de dorst verdrijven.




