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Onderweg naar de kust.

04-01-'12. Zafra - Mérida.
's Morgens bezoeken we het oude centrum van Zafra. Eerst
moeten we door niet interessante winkelstraten daarheen. In
een groot fontein op de Plaza de Alcazar zwemmen 60 cm grote
blankvoorns rond. Aan de Calle de Sevilla, waar we oude stad
ingaan, staan roestbakken op palen als lantaarns.

Plaza de Alcazar, Zafra.

Alcazar.



Via de Calle Sta. Marina lopen we naar de Puerta del Acebuche, die
toegang geeft tot het plein voor de parador Palacio Ducal (luxe
hotel). We kijken even bij de parador binnen op de patio (10.50). Op
het plein staan hele grote exemplaren van die roestbakken, die wel
op kijkdozen lijken. Maar wel te hoog om er in te kunnen kijken.

Puerta del Acebucha. Parador Palacio Ducal.



Plaza Grande.

Colegiata de la Candelaria.



Via smalle straten met vele glazen erkers op de 1e
verdieping, lopen we naar de Plaza Grande (11.00). We
bezoeken de kerk Colegiata de la Candelaria. Daar staan 5
grote platforms met Christus en Maria beelden, die tijdens
de Paasprocessie door de stad gezeuld worden.
Iets verderop staat een grote kapel van de Hermandad
Nazareno open, waar ook enige van dergelijke platforms
staan.

Colegiata de la Candelaria.



Processie.



Dan laten we ons leiden door de muziek, die verderop gemaakt
wordt. Daar blijkt de Palmpasen processie op gesteld te worden.
Om 11.15 komt die stoet in beweging. Centrale figuur tussen de
kinderherders met olijftakken, de muzikanten, de mensen met de
metalen staven of gele palmtakken, is Jesus op zijn ezeltje, hoog
boven op zo'n platvorm, dat door zo'n 20 personen schuifelend
door de straten gedragen wordt. Die dragers zien zelf vrijwel
niets. Helpers kwekken door spleten in het onderstel wat ze
moeten doen.



Als ze gepasseerd zijn,
lopen wij via de Arco del
Cubo naar de Convento
del Rosario. Daar is de
stoet zo-even gestart. Nog
zijn er mensen olijftakken
aan het oprapen (11.30).
Wij lopen weer terug naar
de camper.

Arco del Cubo. Covento del Rosario.

Covento del Rosario.



Om 12.50  (6048 km) rijden we uit Zafra weg. We gaan de
snelweg naar Mérida op.
Onderweg valt het enorm grote wijnbouwgebied bij Villa Franca
de los Barros (13.10) op. En de grote metalen silo's voor die
wijn.



13.35 rijden we de moderne
Guadiana brug over Mérida in. In
eerste instantie zoeken we naar
een camping, waar we enkele
borden voor zien. Maar die
borden zijn niet voldoende om de
weg te vinden.

Mérida.

Guadiana.



We komen bij het Acueducto de los Milagros uit. We koemen er
zo niet uit en rijden naar het I-kantoor. Daar vinden we de grote
betaalde camperplaatsparking aan de Calle Cabo Verde. Die is
vlak bij het centrum en dus vergeten we die camping en gaan
hier staan.
Er trekken geregeld fikse buien over. Maar om 14.35 is het even
droog. Bij het I-kantoor in de hal naast de parking krijgen we
folders over stad en het Parque Natural Cornalvo hier in de
buurt. Het 1e doel van de stadswandeling is de Acueducto de
San Lázaro, net aan de andere kant van het spoor.

Acueducto de los Milagros.

Acueducto de San Lázaro.



Dan draaien we om lopen de Calle Cabo Verde af naar het
Anfiteatro Romano (15.10), het Muralha Romana (niet zo veel te
zien) en om de Plaza de Toros heen naar het Alcazaba Arabe.

Anfiteatro Romano.

Anfiteatro Romano. Muralha Romano.





We kijken even naar de grote Puente Romano met zijn 60 bogen
(15.50). Hij doet nu dienst als voetgangersbrug.
Op weg naar de moderne brug komen we langs de resten van de
Moorse wijk. Daar is een groot "zwevend" betonnen
blokkendoos overheen gezet.

Plaza de Toros.

Alcazaba Arabe. Alcazaba Arabe.



Guadiana.

Plaza de España.

Plaza de España. Asamblea.



We zien dan de Arco Trajano, het verrassend grote Templo de Diana (16.20) en het Pórtico del Foro (alles uit de romeinse tijd).

Arco Trajano.





We zoeken een tapascafé op om de dorst te lessen en even uit
te rusten.

Pórtico del Foro.



Via de Basilica Sta. Eulalia (om die te bezoeken moet men een passé-partout hebben voor 12 bezienswaardigheden in de stad) lopen we naar de
camper terug (17.35).

Basilica Sta. Eulalia.
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