
Santuario Santa Eulal ia - Totana.



28012019. Sta. Eulalia de Méride  Totana.
's Morgens om 1 0:47 wandelen we de rondgaande route,
die feitel i jk langs 2 stei le wanden van een vri j breed dal
loopt. We passeren het klooster op wiens parkeerplaats we
staan en de Mirador de la Virgen Blanca (1 0:57).

LB: Parking bij het klooster.
MB, RB, LO: Het klooster Santa Eulalia de Méride.
RO: Mirador de la Virgen Blanca.
LO, MO: Uitzicht vanaf de Mirador.



Vanaf het Santuario de Santa Eulal ia de Méride gaat het langs een bergwand

links de bocht in naar het westen. Hier hebben we mooi zicht op de Sierra

Espuña. Bij de Arco de Totana slaan we rechts af noordwaarts tot de Casa

de los Molejanos van een wijnbouwer. Daar scherp rechts door het dal van

de Rambla de la Santa. Door dit dal naar de linker oever en heerl i jk zicht

richting zuidoosten.

Na de pauze dalen we opnieuw af in het dal van de rambla en opnieuw

omhoog naar het klooster, waar we nog net voor sluitingsti jd dit juweel van

een kerk kunnen bezoeken.



Tijdens het volgende deel van de wandeling hebben we zo
mooi zicht op de Sierra de Espuña, waar we gisteren
overheen gereden zijn.

LB: Links: Morrón de Espuña 1583 m
Centraal: Morrón Largo 906 m
Rechts: Morrón Redondo 881 m.

LO: Mirador op de Morrón Largo.
MO: Radarpost op de Morrón de Espuña.



Verderop is naast ons rechts een vri j brede vlakte tussen de
bergtoppen. Bij een asfaltweg zien we de Arco de Totana, 'n
smal aquaduct (11 :26). Die is wel 5,5 km lang en heeft een
verval van 265 m. Zo te zien is het wel buiten gebruik.

RM: Wit zonneroosje, Helianthemum apenninum.
LO: Arco de Totana.
MO: Het aquaduct is buiten gebruik.
RO: Amandelboom, Prunus dulcis.



We steken het dal rechts over. Links is een grote met gaas
overdekte wijngaard, waar nu nog druiven aan hangen. Een
strook grond, dat er naast l igt wordt met een bulldozer
geëgaliseerd. Daarvoor zal nmog veel grond verplaatst
moeten worden. We passeren enkele huisjes 11 :47.

LB, LO: Wijngaard.
RO: Casa de los Molejanos.



Parallel aan de Rambla de la Santa (l inks van ons) over de
Sendero de la Santa keren we ZO-waarts terug.
Op gegeven moment 1 2:1 2 steken we de rambla over en
komt het dal rechts te l iggen.

Deze pagina: Dal met de Rambla de la Santa.
LO: Blok steen met aparte insluitingen.
RB: Oversteek van de Rambla.



Op gegeven moment 1 2:1 2 steken we de rambla over en
komt het dal rechts te l iggen.

LB: Akkermorecandia, Moricandia arvensis.
RB: Osyris alba.
LO: groot huis aan de overkant van het dal.



We krijgen zicht op een heel stei le afzink met in de verte
een grote vlakte met berg op de achtergrond. Die rots l inks
(Cabezo del Murciano?) l i jkt me een schitterend
uitzichtpunt, maar is voor vandaag te ver weg.

LB, LO: Balsa de los Mortolitos.
RO: Simplonwitje, Euchloe simplonia.



Net voor we afdalen in het dal van de rambla pauzeren we
even (1 2:49). Dan gaan we het dal door, zien er een aardige
brug en een oud irigatiekanaaltje.
Voor de oprit naar het Casa de Ingeniero (al weer een stuk
hoger) staat een ijzeren kruis op een oversized sokkel.

LB: Pauze.
RB, MM, RM: Dal van de Rambla de la Santa.
RO: Oude olijfbomen.



We zijn net voor 2 uur terug bij het klooster, dat tot
1 4 uur open is. We lopen er binnen: Dit bl i jkt een
uitzonderl i jk mooi kerkje te zijn. Al le muren vol
schilderingen, een altaar met Sta. Eulal ia en in de
nis daarachter haar stervensverhaal. Vol lood
gegoten?

Deze pagina:
Santuario de Santa Eulalia de Mérida.



Deze pagina:
Santuario de Santa Eulalia de Mérida.



Om 1 4:27 gaan we weer op pad. Waarom staan hier inhaalverbodsborden aan beide kanten van de weg? En steeds weer?

B: Santuario de Santa Eulalia de Mérida.
O: MU 502 naar Totana.



Onderweg besluiten we naar de camperparking 2,5 km
buiten Totana te gaan, waar we rond 3 uur aankomen, 2820
km. Tineke zet er de was in. Dan gaan we buiten in de zon
zitten. Binnen het camperpark maak ik nog enkele foto's van
o.a. het uitzicht met een kloof en een Europese kanarie.

B: Totana.
LM, MM: Camperpark in Totana.
LO: Kloof achter het camperpark.
RO: Europese kanarie, Serinus serinus.



Ons Flip stuurt via e-mail 'n overl i jdensbericht van z'n schoonvader, donderdag is de
uitvaart.
Daar het hier werkeli jk stikdonker èn nagenoeg nieuwe maan is, maak ik nog een paar
foto's van de sterrenhemel. Thuis hoef je dat niet te proberen. Richting ruwweg ZWZ,
azimuth ca 70 à 80º. Als ik me het goed herinner kijk ik weer naar het Orionstelsel met die
drie sterren één li jn en een vierkant er schuin om heen. Vergeli jk die foto met de inzet,
waarop namen aangegeven zijn van de diverse sterrenop de volgende pagina.

LB: Uitzichtterraspaviljoen van het camperpark.
RB: Zicht naar de Sierra de Almanara.
RO: Camperstop Sierra Espuña.

Volgende pagina: Het sterrenbeeld Orion.






