
Cueva del Hierro - Molina de Aragón - Medinaceli .



25022019. Cueva del Hierro 
Molina de Aragón  Medinaceli.

's Morgens zien we mussen en vinken aan hun ontbijt. Zo te
zien voornameli jk zaadjes die ze uit de schapenkeutels
halen. En die l iggen er hier genoeg. De schapen zien we op
een veld naast de parking.
Om 9:45 vertrekken we onder opnieuw een strakblauwe
hemel. 9:53 gaan we de provincie Jualdagara in. 1 0:01
komen we in het PN del Alto Tajo.

B: Kudde schapen bij de parking.
LM: Provincie Gualdajara in.
RM: Poveda de la Serra.
MO, RO: PN del Alto Tajo.



De Taag zien we om 1 0:1 0, hi j heeft zich hier diep in de
rotsbodem gesleten.

LB: Gesloten infopost.
MB, LM: Río Tajo.
RM, O: PN del Alto Tajo.



Aparte ronde gebouwtjes staan er in Salinas de Armallá
(1 0:30). Was dat voor de zoutopslag? Maar hoe komen hier
zo ver van zee salinas?

LB: Salinas de Armallá.
RB: Armallá.
RO: heuvels in pasteltinten.



Om 1 0:47 zien we Molina de Aragón met zijn Casti l los
opdagen.

LB: Valsalobre.
O: Molina de Aragón.



We gaan er bij de LIDL
boodschappen doen tot 11 :24. In
Ril lo de Gallo staat een
Gaudiachtig huis (11 :35).
Herrería 11 :37.

LB:Museo de Molina.
RB: Torre de Aragón.
LM: Cast. de Molina de Aragón.
RM: Molina de Aragón.
LO: Rillo de Gallo.
RO: Herrería.



De N211 gaat kaarsrecht door heuvellandschap met kleine
dorpen. B.v. Anquela del Ducato (11 :51 ). De pas Puerto de
Mazarete (1 294 m). Maranchon met zijn Plaza de Toros en
mooie stegen (1 2:01 ).

LB: Selas.
RB: Anquela del Ducato.
RM: Plaza de Toros, Maranchon.
RO: Torre del Reloj, Marachon.



Op de volgende pas (1 291 m) om 1 2:08 ri jden we Casti l la y
Léon in (prov. Soría). De weg is aanzienl i jk slechter. Het
gehucht Layna 1 2:1 6.
We rijden door een semi-woesti jnvan keien, dor gras en
bonsaïboompjes. van ver zien we Medinaceli op de berg
l iggen.

RO: In de verte ligt Medinaceli.



Boven ons cirkelt een Vale gier rond. Alleen dat is
opmerkeli jk. Dan beginnen we aan de afdaling naar
Medinaceli . Eerst komen we in de moderne benedenstad.
Dan ri jden we weer stei l bergop naar de oude stad.

LB, RB: Vale gier, Gyps fulvus.
RM: Medinaceli benedenstad.
O: De oude stad van Medinaceli.



Om 1 2:48 staan we daar na geloosd te hebben op een
parkeerplaats op het gras (4365 km).

LB: Castillo, Medinaceli.
LM: Watertoren, Medinaceli,
RO: De benedenstad en het dal waar we uit kwamen.



We kuieren goed 1 ,5 uur (2,8 km)

door dit werkeli jk schitterende

stadje. Er is veel te zien en toch is

er nu vri jwel niets te doen of open.

Dat het I -kantoor open is, mag een

wonder heten.



Na de lunch lopen we eerst naar het toeristenbureau, die
hier aan de parking l igt. Daar kri jgen we een kaart van
Medinaceli en twe folders van de provincie Soria.
Vervolgens lopen we een ronde kriskras door het stadje: de
Puerto Romano, Plaza San Pedro (met Romeinse
mosaiekvloer).

LB: Christusbeeld aan de voet van de Puerta Romana.
RB, RO: Puerta Romana.
LM: In 1968 waren de Olypische spelen in Mexico.
LO: Romeins mosaiek op de Plaza de San Pedro.



We lopen om de Casti l lo heen, via de Plaza de Almanzora
naar de Puerto Arabe.

LB: Calle de San Pedro.
MB: Castillo.
LM: Kerkhod achter het kasteel.
RO: Puerta Arabe.
MO: Blik westwaarts vanaf de Puerta Arabe.



Via de Ermita Beato Jul ian lopen we
naar de Plaza Mayor. Opmerkeli jk is
dit schitterende plein dat wèl
compleet verlaten is. Het enige dat
beweegt is 'n Spaanse vlag.

LB: Ermita Beato Julian.
MB, RB, LM, O: Plaza Mayor.



We lopen het plein rond. Bekijken de galleri jen, de plaketten en de affiches op enkele muren en lopen maar
weer verder. Al dat moois is nu niet bereikbaar.

LB, MB, LO: Plaza Mayor.
RB: De Santa Maria is net achter de Plaza Mayor.



We zoeken tevergeefs
naar mosaieken in de
Calle San Gil . En gaan
via de Plaza mayor
naar de Colegiata de
Santa María de
Asunción, en het
Convento de Santa
Isabel.

LB: Calle San Gil.
MB: Colégiata.
LO: Brrodfabriek.
RO: Cto. de Sta. Isabel.





Vorige bladzijde:
LB: Colegiata de Santa María de Asunción
MB1, MB2, RB, O: Ornamenten op diverse gevels.

Het is even zoeken, maar we vinden toch de Ruinas del
Beaterio de San Roman (annex Sinagoga).

O: Ruinas del Beaterio de San Roman



Tenslotte zien we nog de ijskelder uit de Moorse ti jd: Nevero mediaval. Er zitten 2
openingen in die kelder. Ik schat dat hi j zo'n 4 m diep is.
Om, half vier zi jn we terug bij de camper. En zitten nog een ti jdje buiten in de zon.

L: Nevero.
RO: Italiaanse cipres, Cupressus sempervirens.




