
Bigastro - Orihuela - Archena.



24-01 -201 9. Bigastro - Orihuela - Archena.
11 :24 vertrekken we vanuit de camping. Op eigen intuïtie
moeten we ons een weg door Bigastro zien te vinden. Het is
zo'n wirwar van (veranderde) éénrichtingsverkeerwegen in
het dorp, dat het meer op een doolhof l i jkt. De IGO komt er
niet uit. Wij uiteindel i jk wel, 1 1 :38!

RM, O: Bigastro.



Opmerkeli jk genoeg zien we onderweg alleen maar
citrioenplantages.
We stoppen op een grote parking in Orihuela en beginnen
er om 1 2 uur aan een wandeling. Eerst gaan we naar het I -
kantoor bij de Plaza de la Pia.

LB: Parking in Orihuela.
MB, RB: Monasterio de la Santísima Trinidad.
LO: Hotel Palacio Tudemir.
MM: Plaza de la Pia.
MO: Zuil voor het Palacio del Marqués de Rafal.



We maken vandaag twee

wandelingen in Orihuela: Eerst

door de binnenstad en naar de

Ventana de San Miguel (4,1

km). Dit is de blauwe route op

nevenstaande kaart.

's Middags lopen we 3,5 km

naar en door de Palmeral de

San Antón de rode route.



Op het Plaza de la Pia zien we het Centro Cultural Miguel
Hernandez, het Palacio del Marqués de Rafal, waarin de
Bibl ioteca Pública Fernando de Loazes, het historisch
archief van Orihuela en het gemeentearchief van Orihuela
zi jn gevestigd.
We lopen in de richting van de kathedraal en komen zo
langs de kruisgang daarvan.

LB: Palacio del Marqués de Rafal.
RB: Centro Cultural Miguel Hernandez en oude I-kantoor.
MO, RO: Claustro.



We bezoeken de kathedraal, waar veel te zien ios.

LB: Mansíon del Barón de la Linde.
RB: Santa Iglesia Catedral del Salvador y Santa María.
RO: El Caballero Cubierto.
MM: Ingang van de kathedraal.
MO: Reja del Capil la Mayor.
RO: Coro (1 71 6).



LB: San Pedro Preside.
!e MB: Orgel.
2e MB: Reja de Capilla Mayor.
RB:Capilla de Nuestra Señora del Rosario.
LO: Chistusbeeld.
MO: Capilla de Santa Catalina.



Tijdens de rondgang door de kerk zelf, komen we ook in
een soort tentoonstel l ingruimte met al lerlei rel igieuze
objecten.

RB: Simbolos episcopales.
RB Boek met oorkondes.
LO: Reliquischrijn.
RO: Een van de reliquien van vele heiligen in de sacristie.

Volgende pagina:
LB: Monumento del Jueves Santo.
MB: Capilla de la Comúnion.
RB: Gangetje naar de kruisgang.
RO: Pila Barroca in de Antesacristia.
1eMO: Capilla de la Inmaculada.
RO: Capilla de Santa Bárbara.





Na het bezoek aan de kathedraal doen we
een poging om naar het kasteel te gaan.

LB: Linten aan een kapelhek.
MB: Casa Villaescusa.
RB: Calle Lopez Pozas.
LO: Río Segura.
MO: Kleding voor Semana Santa.

Volgende pagina:
Iglesia Santas Justas y Rufina.





We kijken even bij en in de Iglesia Santas Justas y
Rufina. We lopen de Calle Francisco Die in en gaan de
trappen op bij een fontein rechts: Caños del Pozo del
Cremós.

LB, RB, LO: Iglesia Santas Justas y Rufina.
RM: Plaza del Carmen.
MO: Caños del Pozo del Cremós.



Zo gaat het een berg op, maar stranden halverwege. Tineke
heeft haar wandelschoenen niet aan en het wordt een smal
keienpad. Wèl hebben we al snel een mooi zicht over de
stad.

LB: Iglesia Santiago Apostol.
RB: Palacio de Rubalcaba.
M, LO: Iglesia Santas Justas y Rufina.
RO: Catedral del Salvador y Santa María.



Van rechts komt er een kronkelig voetpad bij , waarvan het
hoger gelegen deel nu opnieuw bestraat wordt.

LB: Voetpad.
RB: Catedral del Salvador y Santa María (linksonder).
LM: Echium sp.
RO: Monteagudo (l) met Serra Espuña op de achtergrond.
LO: Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.



We lopen om een gebouw heen en komen op een keienpad,
dat steeds verder kl imt. Rechts zien we een ondiepe grot en
de top van deze berg. Links onder ons is dan de Ventana de
San Miguel. Niet één natuurl i jk venster maar twee 1 3:26.

LB: Monte de San Miguel.
RB: Grot.
LM: Scorzonera laciniata.
MM, RM: Lavatera sp.
LO: Iglesia Santiago Apostol.
MO: Ventana de San Miguel.
RO: Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.



Via dat pad Sendero de San Miguel gaan we weer naar
beneden. Via dezelfde weg lopen we terug naar de camper.
(1 3:50 na 4,1 km en hoogteveschil van 21 - 11 7 m.)

Na de lunch lopen we nog een rondje door de Palmeral.
Daarbij komen we langs nog een belangri jk gebouw in
Orihuela: het Colegio Santo Domingo.

LB: Sendero de San Miguel.
RB: Palacete de los Mejías.
LM: Colegio Santo Domingo.
MO, RO: Iglesia Santo Domingo.



Naast het Colegio is ook de geli jknamige kerk. In geen van
beiden gebouwen kunnen we echter naar binnen.
Op een pleintje l inks van die kerk, wordt een jonge dichter
breeduit gememoreerd: Miguel Hernández Gilabert (1 91 0-
1 942).
Hij was autodidact en sterft aan tuberculoze in
gevangenschap ti jdens de Spaanse burgeroorlog, hi j had
zich actief aan de republikeinse kant geschaard. "Elegy" en
" Cancionero y romancero de ausencias" zi jn 2 van zijn
beroemste gedichten.
Op het plein staan enkele regels geschreven:

A nosotros nos ha hecho poetas la vida.
Nuestro destino es parar en las manos del pueblo.
Los Poetas somos viento del Pueblo.

Dan lopen we dus door naar die Palmeral.
We zien er dus veel palmen, maar ook scholen en
sportcomplexen. Op het eind van de wandeling, zien we
een bordje, waar een rondwandeling op aangegeven staat.
Al le palmen zijn trouwens genummerd. Het miezert een
beetje wanneer we om 1 6 uur na 3,5 km weer bij de camper
terug komen.

LB: Iglesia Santo Domingo.
LM: Centro de Estudios Hernandianos
O: Palmeral de San Antón.



We stappen weer op. We tanken opnderweg 24 l gas bij een
Repsol station. Na een vreemde aanloop ri jden we de de A7
op en slaan om 1 6:42 af naar de A30.

LB: Barrio de San Antón, Orihuela.
RB, LM: A7.
RO: Afslag naarMolina de Segura.

Volgende pagina:
LB: DE A30 met de Sierra de Pila.
RB: MU 554 met de Sierra de Ricote.
RO: Camperplaats bij Archena.





Om 1 7:00 komen we dan op de camperplaats van Archena
(een heel ruime plaats) aan na 2708 km.
Ik loop over een pad boven de camperplaats langs de Río
Segura tot aan een plek, waar een vlakke hell ing het water
van die rivier omlaag laat stromen: de Presa der Archena.
Eenden en waterhoentjes scharrelen er rond. In de bomen
zijn veel zangvogels.

LB: Río Segura, Archena.
RB, MM: Waterhoen, Gallinaula chloropus.
LM: Blauwe reiger, Ardea cinerea.
O: Wilde eend, Anas platyrhynchos.



B: Zwartkop, Sylvia atricapilla.
RO: Witte kwikstaart, Motacilla alba,

Oeverloper, Actitis hypoleucos.




