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06-04-'12. Guadalupe - Horcajo de los Montes.
We slapen een gat in de dag. Op gegeven moment tijdens het
ontbijt worden we door een parkwachter gesommeerd naar de
andere kant van het terrein te gaan. Aan deze zijde worden
bussen verwacht.
Om 10.45 (6271 km) vertrekken we uit Guadalupe. Doordat we de
EX118 nemen gaat het de verkeerde kant op! Maar daardoor
zien we de (3e kapel bij la Puebla) Ermita del Humilladero.



Ik maak er enkele foto's en we rijden om 11.05 terug. Dat levert
weer schitterend zicht op Guadalupe op.

Zicht vanaf de heuvel bij Ermita del Humilladero.

Guadalupe.



Om 11.50 komen we
aan panoramapunt
Estrecho de la Peña
Amarilla met rode
rotsen, die geel
uitgeslagen zijn
door de korst-
mossen. Er zitten
grote grotten in de
steile wanden.

Over prachtige heuvels gaat het naar Alía (11.35).

Alía.



20 minuten later volgen we het bordje van het Embalse de Cijara
over een slechte weg van 10 km. Na een klein stukje over de
N502 gaat het dan inderdaad zuidwaarts naar dat stuwmeer in
de Guadiana.

Vlaamse gaai, Garrulus glandarius



Om 13.20 gaan we aan de kant voor
de lunch. ¾ uur later verder over de
CN4157 (we zijn intussen in Castilla
- La Mancha beland). Dit gebied is
met struikgewas  bedekt. De
spaarzame kleine bomen zitten
meestal zwaar onder het mos. 14.15
passeren we Gamonoso op enkele
honderden meters.

We volgen de noordflank. We zien alleen maar enkele vissers
hier.

Embalse de Cijara.



Embalse de Cijara.



10 minuten later gaat het hoog boven de laatste tak van het
stuwmeer langs. Het begint te hagelen en de korrels groeien
van 1 naar wel 3 mm in doorsnede.

Embalse de Cijara.



Om 14.45 bereiken we de weg naar Horcajas de los Montes,
waar we aan de andere kant van het dorp de camping vinden
(15.15). Die is vanwege de Semana Santa nagenoeg vol. Wij
krijgen een stroomloos (geen probleem) plekje op een
uitzichtterras tussen het sanitairgebouw en enkele bungalows
in. Uitzicht dus op Horcajas en de verre omgeving.
Van de jongeman aan de receptie krijgen we een zwik folders
over deze stad en het Parc Nacional Cabañeros.
Ik begin aan de foto's. Later lopen we naar het café annex WIFI-
zone, waar Tineke het Reismee-verhaal aanvult. We drinken
rode wijn en krijgen daar tapa's bij. Eerst een dikke mossel met
wat salade, dan een dikke okra. Lekker.
Om 18.15 zoeken we dan de camper op. Bij het invallen van de
nacht begint het weer stevig te plenzen.

Horcajas de los Montes..

Camping.



Horcajo de los Montes - Consuegra.



07-04-'12. Horcajo de los Montes - Consuegra.
We zijn vrij laat wakker op deze koude morgen. Tmin vannacht
7,4?C. Na rommelen met allerlei vormen van water vertrekken we
na 6374 km om 10.40. We gaan eerst Horcajo in om geld te
pinnen en bij de Coviran inkopen te doen.
Vervolgens rijden tot het begin van de wandelroute in het Parc
Nacional Cabañeros: Ruta de los Moros. 11.55 beginnen we met
de wandeling.

Horcajo de los Montes.

Ruta de los Moros.

Weg naa PN Cabañeros.



Boomheide, Erica arborea.

Rozemarijn, Rosmarinus officinalis.

Spaanse lis, Iris lusitanica.



Na een korte aanloop gaat het rechts een helling van losse
stenen op, die door een dichte massa struikgewas vast
gehouden wordt. Stevige schoenen zijn hier echter vereist. We
lopen door gangetjes door die begroeiing steeds los liggende
stenen in de gaten houdend. We passeren 2 groepjes
Spanjaarden, die er al voor zorgden dat we niet één vogeltje te
zien krijgen.
Om 12.34 zijn we op het hoogste punt van deze serra. Rechts
onder ons landbouwgebied, links de hoge heuvels van het PN.



Sierra de la Celada. Rozemarijn, Rosmarinus officinalis.



Dan dalen we weer af en gaan terug (13.10). Al met al een heel
aardige tippel.
13.55 na de lunch vertrekken we weer. Via opnieuw Hocajo
rijden we over de zeer stille CM4017 dwars door het PN naar
Retuerta de Bullaque. Helaas een weg zonder stopplaatsen,
uitkijkpunten en dergelijke. De hellingen links en rechts zijn
steeds op exact gelijke wijze begroeid door grijze bomen en
struiken. Her en der is er een beetje kleur van brem en heide.

P.N. de Cabañeros.

P.N. de Cabañeros.



P.N. de Cabañeros.



Aan de andere kant van het park slaan we rechts af en rijden tussen twee bergruggen
door over  een vlakte. Verkeer is er nauwelijks. Dorpen zijn er nagenoeg geen.



15.05 rijden we de provincie Toledo binnen. Het landschap blijft
gelijk. 15.25 Los Yébenes. 15.45 Urda.

Los Yébenes. Los Yébenes.

Wijnopslag.

Urda.



Om 16.00 komen we bij de parking/camperplaats bij Consuegra
aan, waar we door de 1e Zwarte roodstaart sinds lange tijden
begroet worden.

Molens boven Consuegra.

Zwarte roodstaart, Phoenicurus ochruros aterrimus.



We staan direct onder de rotspartij met de belangrijkste
toeristische attracties: 12 molens en een kasteel.
We drinken thee en gaan om 16.45 die molens bekijken.

Los Yébenes.

Consuegra.



In no 1 kan men voor •1,50/pp het interieur boven bekijken. We
krijgen er info en folders over de molens, kasteel en de stad (die
er best interessant uitziet).



Na dit bezoek lopen we langs de andere molens en het kasteel.
Het waait hier dat het hoest èn het is zeer fris op het ogenblik.
Men heeft vanaf deze hoogte grandioos zicht over de
uitgestrekte vlaktes met her en der wat bergjes. Èn mooi zicht op
Consuegra zelf.

Molens boven Consuegra.



17.40 zijn we weer terug bij de camper. Ik heb onderweg een
steen met kristallen opgepikt. Tineke vermoedt dat ons Zippy II
door al die keien nog eens door de veren gaat.
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