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Río Tajo.

09-04-'12. Toledo - Aranjuez.
Op opnieuw een prachtig zonnige dag vertrekken we na 6569
km om 10.25. We rijden over de kleinere CM4001 richting
Aranjuez. Onderweg zien we de Tajo af en toe, die hier als een
prille Donau er uit ziet.

Río Tajo.



Ik wil die watermolens zien die op de Michelin-kaart staan bij
Añover de Tajo. Maar we vinden alleen maar enkele fabrieken,
waaronder een steenfabriek.
In Añover doen we bij de DIA% boodschappen. 11.45 weer
verder naar Aranjuez.
Daar komen we om 12.10 op een mooi plekje aan de Tajo aan. Bij
een ingang van het Jardín del Príncipe.

Net voor Aranjuez..

Aranjuez..

Río Tajo.



Daar bekijken we wat we willen gaan doen en beginnen na de
lunch om 13.30 aan een wandeling door die tuin. Op de rivier
zien we een groot aantal witte ganzen met hun jonge kroost. Af
en toe komt er een rondvaartboot voorbij.
De tuin bereiken we via een brug. Het is eigenlijk een zeer groot
park. We gaan op zoek naar de Real Casa de Labrador.
Onderweg zien we allerlei fonteinen en andere
beeldhouwwerken. Verder diverse vogels en een eekhoorn die
absoluut niet schuw zijn. Het wemelt van de pauwen.
Om 14.00 bereiken we het Casa de Labrador. Zoals we al
verwacht hadden, is het op maandag gesloten. Zo krijgen we
alleen een indruk van wat we hadden kunnen zien van de
infopanelen: Een zeer luxe ingericht paleisje.

Fuente Apolo, Jardines del Principe.

Blauwe pauw, Pavo cristatus.
Eekhoorn, Sciurus vulgaris..



Kioscos chinescos. Krooneend, Netta rufina.

Casa del Labrador, Jardines del Principe.



Binnen en buiten de parkomheining volgen we de Calle de la
Reina naar de binnenstad. Dé boom in het park is de plataan,
die er in allerlei maten, vormen en opstellingen zijn. Ook deze
lange straat heeft zijn plataanlaan.
Om 14.50 lopen we even bij het I-kantoor aan voor een
plattegrond en een internetzaak. Dan zoeken we de laatste. Die
gaat echter van 15.00 - 17.00 op slot. Straks dus terug komen.
We bekijken dan de Patio de Caballeros (Juzgados). Een zeer
grote patio met aan de binnen- en buitenzijde grote overdekte
galerijen.

Antigua Carretera de Andalucia.



Het aangrenzende Plaza de San Antonio bestaat voor een deel uit gelijke gebouwen.



Op dit plein bekijken we
de Fuente de la
Mariblanca en lopen
door naar de Jardín del
Parterre (voor het
Palacio Real, dat 's
maandags gesloten is)
en de Jardín de la Isla
(15.15).

Fuente de Mariblanca. Hércules y Anteo, Jardin Parterre .

Fuente de las Nereidas.

Palacio Real.



Beiden weer versierd met
vele beeldhouwwerken en
fonteinen.
Ze zoeken een bankje in de
hete zon op om uit te
rusten.
Vervolgens gaat het om
het Palacio Real heen naar
het Plaza Elíptica. (16.15)
Uiteraard hebben we dorst
gekregen en die lessen we
in een café vooraan aan de
Calle de las Infantas.

Fuente de Hérculus y Hidra.

Fuente del Ni~ no de la WEspina.

Palcio Real.



Om 17 uur zijn we via winkelstraten bij het internetcafé terug. Daar zetten we het Mancha-Paaskaartje op facebook en ruimen de E-mails op. Twee echte kaarten gaan op de
bus. We beginnen terug te lopen. Tineke vindt een leuk jeansbloes en is er zichtbaar blij mee. Met dit souvenir aan Aranjuez kuieren we via de Glorieta de Fernando VI
(standbeeld) naar de camper terug (18.00). Mensen komen de ganzen en eenden voeren: "Pati, pati…" en hup daar komen ze in grote getallen op je af. Wij kijken tot de
schemering naar die vogels, de kanoërs (meestal met 1 peddel en op één knie) en de steeds leger wordende rondvaartboten.

Markthal.

Glorieta de Fernando VI.

Patio de Caballeros..
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