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03-31-'12.
Portel - Mourão (P) - Jerez de los Caballeros (E) - Zafra.
Om 10.00 (5895 km) vertrekken we uit een droog Portel. We
rijden binnen door over kleine maar goede en niet drukke
wegen naar Amieira.

Portel.

Amieira. Albufeira de Mourão.



Via São Marcos do
Campo (nog geen
gehucht) en Reguengos
de Monsaraz gaat het
naar de Guadiana.

Net na de twee
bruggen daar
lopen we naar de
Miradouro do
Monte met
uitzicht op dit
deel van de
Barragem de
Alqueva. 10.30 -
10.40.

Miradouro do Monte.. Barragem de Alqueva.

Olijfbomen en granietblokken.



Om 11.10 steken we de Guadiana over en 10 minuten later staan
we in Mourão in het centrum op een parking.

Stuwmeer in de Guadiana.



We wandelen tot 12.05 door dit leuke stadje (b.v. de Praça de
Republica).

Mourão.

Mourão.



Castelo de Mourão.



Van het kasteel zijn vrijwel alleen de buitenmuren bewaard
gebleven. Wel is er nog een dikke wachttoren, die tegen de
inpandige  Igreja Matriz staat. De uitgesleten trappen nodigen
ons niet bepaald uit om op die muren te gaan, zoals enkele
mensen wel doen.  Jammer eigenlijk, want het zicht op de verre
omgeving moet groots zijn.

Castelo de Mourão.

Zicht vanaf het kasteel.

Zicht vanaf het kasteel.



Gelukkig hebben ook de
lagere wallen en het
terras voor de kerk mooi
zicht op dorp en de
omgeving.

Grote klaproos, Papaver rhoeas.



Na 5955 km gaan we Spanje in. 12.45 wordt dus 13.45.

Terug Spanje in.

Judasboom, Cercis siliquastrum.



14.05  stoppen we voor de lunch. We staan naast een
olijfplantage.
In Olivera de la Frontera (15.05) gaan we weer eens tanken:
64,16l à •1,387/l.
Het regent hard na Olivera. 8 km voor Jerez gaan we over de
6000 km.
Om 15.35 hebben we een parkeerplaats bij het centrum van Jerez
de los Caballeros.

Olijfbomen.

Olivera de la Frontera..

Jerez de los Caballeros.



Opnieuw een grandioos stadje. Nu met diverse grote kerken,
vele smalle straten, kleine pleintjes en een overdaad aan kleine
barretjes.



Jerez de los Caballeros.Iglesia de S. Bartolomé.



Jerez de los Caballeros.



De hele binnenstad is morgen het toneel van een heel lange
Palmpasenprocessie. Vele straten moeten dan ook morgen na
15.00 ontruimd zijn. Er geldt dan een parkeerverbod.

Iglesia de S. Miguel.



Op diverse plaatsen in deze
stad gaat men prat op hun
“jamon iberica”. Voor •79
heeft men een hele! We zien
een winkel met traditionele
dracht voor de “caballero”.
Om 16.35 zijn we weer terug
bij de camper, waarna we door
rijden naar Zafra.

Iglesia de Santa Catalina.

Iglesia de Santa Catalina.



Om 17.00 passeren we Bourguillos del Cerro met kasteel hoog
boven het dorp en een palmenlaan.
Verderop zien we wat zware industrie, waaronder een
staalfabriek.

Bouguillos del Cerro.

Bouguillos del Cerro.



Rond half zes hebben we dan in
Zafra een plekje op de
camperplaats gevonden. Die is
aan de zijkant van een zeer groot
beurs en evenemententerrein.
We tanken er echter eerst water
en lozen vuil water.
Na een kop thee lopen we een
rondje over het grote terrein.
Opmerkelijk zijn de kleine
gebouwtjes van de diverse
politieke partijen. Jeugd hangt
rond kleine autootjes met
boeink-boeink "muziek".
Na wat boodschappen bij de
DIA% tegenover de
camperplaats trekken wij ons in
de camper terug. Morgen gaan
we de stad verkennen.

Zafra.

Evenemententerrein, Zafra.
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