
Emb. de Quéntar - Emb. de Francisco Abellán - Guadix.



13022019. Emb. de Quéntar 
Emb. de Francisco Abellán  Guadix.

Na een koude nacht (3,1 º) stappen we om 1 0:58 onder een
stralende hemel op. Het gaat door een fabuleus mooi dal
met veel fietsers en ronduit schitterende uitzichten.

B, LM, MM: Embalse de Quéntar.
O: dal van de Río Aguas.



Over de Puerto de los Blancares 1 297 m (11 :20).

LB: Schapen en geiten.
RM: Puerto de los Blancares.



De kloof waarin we ri jden versmalt en even later (op 1 030 m
hoogte) wordt het weer breed, bewoond en zien we weer
akkers. We passeren La Peza (11 :33).
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We bekijken de stuw en Embalse de Francisco Aballán. Je
hebt er geweldige brede panorama's drie kanten op.

B,LM: Onderweg naar de dam.
RO: De dam van 't Embalse de Francisco Aballán.
LO: Embalse de Francisco Aballán.



Een kolossale betonnen bak is zo te zien de oevrloop van
het stuwmeer, wanneer er te veel water dreigt erin te
komen. Opmerkeli jk zi jn de ri jen I tal iaanse ceders die tegen
de loodrechte rotswanden staan.

LB: Italiaanse ceder, Cupressus sempervirens.
RB: Overloopbak.
O: Het brede dal met de Río Fardes.



De damwand is zo te zien uit losse stenen
opgestapeld. Dat is vreemd. Op de
achtergrond de spierwitte toppen van de
Sierra Nevada.

LB: Ruige rotswanden rond de dam.
LO: Sierra Nevada.
RO: Damwand.



Om 1 2:20 ri jden we verder naar een BP-
station, waar we voor 1 ,239/l tanken.
We kri jgen dan de bizarre rotsformaties van
de Hoya de Guadix in zicht. Rechts zien we
de bergen van de Sierra Nevada. Wat een
geweldige omgeving!
Om 1 2:46 staan we in Guadix op een
gigantisch groot parkeerterrein tegen het
centrum aan (3387 km).
's Middags bezoeken we in de stad.

RB, RM, RO: Hoya de Guadix.
LM: ERr zijn aardig wat pottenbakkerijen hier.
LO: Sierra Nevada.



We lopen eerst naar de kathedraal toe. Daar kunnen we
echter pas om vier uur in.

LB: Guadix.
MB, RB: Río Guadix.
O: Catedral de la Encarnación de Guadix.



Een wandeling van bijna 6 km door de binnenstad van Guadix èn de

zeer aparte grotwoningwijk Barrio de Cuevas. Een hele wijk van nog

steeds bewoonde grotwoningen, die er ook heel bewoonbaar uitzien.

We sluiten af met het bezoek aan de kathedraal.



We lopen vanaf de kathedraal het kleine stukje naar het I -
kantoor, dat eveneens om vier uur pass open gaat.

L, RB, MM: Catedral de la Encarnación de Guadix.
MB: Escuela de Artes Aplicadas, Plaza de Catedral.
RO: Casa Consistorial, Ayuntamiento.



Via het kasteel zoeken we de Barrio de las Cuevas op met
vele grotwoningen, die nog steeds bewoond worden. Ze zijn
in de heuvels ingegraven.

LB: Palacio de Peñaflor, Calle Puerte Alta.
RB: Monasterio de Santiago.
LM: Alcazaba.
MM: Calle Cruz de Piedra.
RO: Calle Carretera de las Cruces.
LO: Infokantoor voor de Cuevas.
MO: Cuevas de Guadix.



We sjouwen diverse straatjes door en zien zo die
grotwoningen. Steevast is er een voorgevel tegen de
rotswand aan gezet. We hebben er enkele prachtige
uitzichten vanaf de hoger gelegen plekken.

LB: Pleintje aan de Calle Cañada de los Perales.
LM: Hoek Calle Cerozo  Calle Fuente Mejías.
RO: Aloe vera verkoop (rechts).
LO: Nuestra Señora de Gracía. Calle Ermita Nueva.



Tegenover de kerk lopen we een pad op naar de
Cueva de José en het uitzichtplateau links er boven
voert. Van daar is er een schitterend zicht op de
Barrio de Cuevas, zi jn grotwoningen in die vreemd
gevormde heuveltjes en naar de rest van Guadix.

LB: Panorama's vanaf het uitzichtterras.



Vervolgens lopen we naar een nog hoger gelegen
uitzichtpunt boven op een hoge heuveltop.

LB, MB: Blik vanaf het 1e uitzichtpunt.
LM: Calle Fuente Mejías.
MM, RM: Calle barranco Armero Primera. Cañada.
LO: Calle Cuatro Veredas, Primera Cañada.
MO, RO: Zicht vanaf Miradoro El Credo de la Bala.
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Vanaf het panoramapunt El Credo de la Bala
heb je een enorm weids zicht op de Barrio,
Guadix en zelfs tot aan de Sierra Nevada.
We lopen in een boog naar het noorden de
berg weer af en komen daarbij door een
krottenwijk.

LB, LM, MM: Zicht vanaf de Miradoro.
RO: Barrio San Miguel.



We gaan de stad weer in en bezoeken de
kathedraal. Naast de diverse kapellen valt
vooral de kapel op met de Pieta, die een
exacte copy is van de Pieta van Michel
Angelo in Rome.
Naast de kerk zelf kunnen we ook enkele
zijzalen bekijken, zoals de sacristie.

LB: Calle Arco de Palacio.
RB: Trascoro.
MO: Piedad de Guadix.
RO: Altar Mayor.
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LB: Piedad de Guadix.
LO: Sacristía.
MO: Capilla de San Torcuato.
RO: Sepulcro.





LB, LO: Coro.
RM: Orgel.
RM: Exposición Permanente de Arte Sacro.



Verder zijn er een aparte ruimtes voor rel igieuze kunst, een
tentoonstel l ing van allerlei schilderi jen, beelden,
rel iqiuihouders etc.

Na het bezoek aan deze kathedraal gaan we voor wat tips
in de omgeving van Guadix naar het I -kantoor op de Plaza
de Constitución. We kri jgen 2 kaarten en diverse mooie
plekken in de omgeving aangewezen. Nadere informatie
over de Parques naturales is er al leen bij de kantoren in die
parken te verkri jgen.

Tegen half zes zijn we bij de camper terug.

LB: Christusbeeld voor de Semana Santa processie.
MO: Capilla de la Sagrada Familia.
LO: 3x Pinturas sobre cobre de Frans Francken el Joven.
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