
Castel l de Ferro.



08-02-201 9. Castell de Ferro.

We brengen de dag samen door met Co en Riet. Samen kunnen eindeloos bli jven kleppen
over 1 001 zaken.
Tegen half twee lopen we naar het centrum van Castel l de Ferro en gaan daar een viño de
costa drinken, waar voor elk een vlees- of vistapa bij geserveerd wordt. Dat smaakt prima
èn naar meer. Dus lopen we zigzag door de smalle straatjes vvan het dorp naar wat Co en
Riet "Moeke" noemen: een vri j recent geopend barretje vlak bij de camping. Ook daar
nemen we viño de costa, waar tapa's bij komen. De wijn smaakt hier iets beter, de tapa's bij
de vorige, maar niet veel verschil .

B: Op het terras van Restaurante Costasol, Plaza de España.
RO: Bij "Moeke", Calle Carlos Caño.



Na afloop kuieren we weer terug naar de camping en zitten we al snel; op een ri jtje in
de zon te keuvelen.

Om 1 6:50 lopen Tineke en ik een eindje door het dorp. Eerst zuidwaarts om de nieuwe
camperparking te bekijken. Die staat mudjevol met de campers dicht op elkaar en li jkt
daardoor niet interessant. We lopen door de smalle rambla daar naar de doorgaande
weg,

LB, MB: Boten op het strand.
RB: Het zuidelijke einde van het strand.
LO: De rambla naar de camperparking.
RO: Zwartmoeskervel, Amyrnium olusatrum.



Aan de doorgaande straat staat alti jd Wonderol ieplanten.
Nu zie ik die ook eens in bloei, de vruchten kenden we al.
Via deze straat en een boog door de stad maken we het
blokje om af en komen om 1 7:30 weer op de camping terug.

's Avonds eten wij warm en gaan later op visite voor een
spelletje boerenbridge.

LB, MB: Wonderolieplant, Riecinus communis.
RB: Europese kanarie, Serinus serinus.
LM: Castillo.
MM, RO: GR5209.




