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04-12-'12. Madrid - PN del Alto Tajo.
Tineke heeft een beetje last van diarree, maar wil vandaag toch
door. Terwijl zij een douche neemt, voer ik water aan, gooi de
wc leeg en poets de vogelkak van de voorruit. Dat krijg je als je
onder bomen staat. Bij het brood halen hoor ik dat gisteren
Real Madrid met 5-1 van Atletico heeft gewonnen.
Om een uur of elf rijden we van camping weg na al weer 6662
km. De navigatie heeft de hik, zodat het even lastig is de stad
uit te komen. Dat is over als we de A2 hebben gevonden en
dan laten we binnen niet al te lange tijd het industriegebied
rond Madrid achter ons.

A2.



Om 12.20 4 km voor Juadaljara begint het te
regenen. (De rest van de dag zal de lucht steeds
weer zwart worden een bui afgeven en dan weer op
te klaren, echt april dus.)
Net op de, wat natuur betreft mooie N320, tanken
we 63,8l diesel bij een BP à •1,395 is •89,00! (12.30)
Het gaat bergachtig gebied in dat net na (13.05)
Auñón op in een grote kloof resulteerd.

N320.
Auñon.



Om 13.10 stoppen we bij een uitzicht op de grote dam van het
Embalse de Entrepeñas en het dal van de Tajo. We lunchen en
rusten daar.

Tajo dal.

Embalse de Entrepeñas. Kretenzische lavatera, Lavatyera cretica.

Iris sp.



Het is een
schitterende plek, die
we om 14 uur van de
andere kant van de
stuwdam bekijken
vanuit een paviljoen
boven aan de helling.

Het dal van de Tajo.

Vale gier, Gyps fulvus.



Gehucht Salmeron passeren we in de stromende
regen. Het gaat over de Paso de Ganado 14.55.

14.30 hebben we de afslag bij  Alcocer naar de CM2015, die we
verder blijven volgen.

Dam in de Tajo. N320.



CM2015.



15.15 Villanueva de Alcorón en verderop
Zaorejas zijn net Pyreneeëndorpen. We
passeren dan ook een pas op 1300 m! Het gaat
het PN del Alto Tajo in en we volgen een
schitterende kloof tot aan de Puente de San
Pedro, waar de Río Gallo in de Río Tajo komt.
Daar stoppen we om 15.40.



Naar 1300 m hoogte!

CM2101.



PN del Alto Tajo.

Parking bij de Puente de San Pedro.



Opmerkelijk is dat het water van de Gallo
zwart en de Tajo groen is. Drie gieren
cirkelen hoog in de lucht. Op een bord zien
we dat het hier vergeven is van de
wandelpaden.
Verkeer is er overigens nauwelijks, tot half
acht komen er slechts 2 auto’s voorbij! Het
is dus lekker rustig.

Gallo en Tajo.

Río Tajo



PN del Alto Tajo - Falset.



13-04-2011. PN del Altotago - Falset.
Tmin buiten is 4°C geweest. De kachel weigert nu aan te gaan.
Geen gas meer? De druk op het kooktoestel lijkt in ieder geval
zeer gering. Dat betekent dat we vandaag een flink stuk in de
richting van de kust willen om in ieder geval morgen gas te
kunnen tanken.
Om 10.00 rijden we weg (6850 km) in een vrijwel constante
daling.
Tot aan de N211 zitten we in spectaculair landschap. ( B.v. bij
Corduente 10.30).
10.40 Molina de Aragon 5 km verder aan de N211 heeft een
enorm fort en is redelijk groot dorp.

PN del Alto Tajo.

Corduente.

Molina de Aragon.



Hier ergens heeft Don Quichot dus rond gezworven.
Helaas zijn de bossen sinds die tijd stevig uitgedund
of helemaal verdwenen.

Molina de Aragon.



Om 11.05 gaat het de Teruel provincie over nog steeds golvend
landschap. Om 11.10 passeren we Pozuel del Campo op zo'n
heuvel. Het ziet er in tegenstelling tot andere dorpen heel aardig
uit.

Pozuel del Campo.

Monreal del Campo.



Parking bij Caminreal.

Puerrto de Bañón.



11.15 Monreal del Campo is wat groter.
Na een stuk verbindingsweg tussen twee versprongen stukken
N211, stoppen we even op de parking bij een Cepsa pomp op
een weide vlakte met rondom bergen op de horizon. Tbu: 9,0°C.
Na het gelijknamige mooi gelegen dorp rijden over de Puerto de
Bañón van 1285 m, die helemaal niet hoog lijkt, omdat de
omgeving op iets van 900 m ligt!
(12.00) De Puerto de Mínguez is zelfs nog iets hoger 1300m.
Het dorpje Vivel del Río Martín ziet er niet erg levendig uit, het
lijkt grotendeels verlaten (12.10).
Montalbán 12.20 met toeristenbureau lijkt mooie plekjes te
hebben in zo te zien mooi wandelgebied.

Vivel del Río Martín.

Puerto de Mínguez



Het landschap verandert weer: de korte heuvels maken plaats
voor sierra's zoals bijvoorbeeld bij Gargallo 12.40.
In La Mata de los Olmos koop ik een brood. Dit dorp heeft een
mooie ronde kerktoren.

La Mata de los Olmos.

Castel de Cabra.



Zo een ook in Alcorisa, dat door rode zandsteenformaties is
omgeven (13.05). Verderop wordt het weer vlakker.
Net buiten de stad zien we hoog in de lucht Vale gieren. (20
minuten geleden overigens ook al.)

Alcorisa. Vale gier, Gyps fulvus.



14.40 na wat boodschappen en de lunch bij een LIDL, rijden we
de mooie stad Alcaníz door.

Alcaníz

Alcaníz



Opnieuw langs sierra's af naar Calaceite (15.10).

Calaceite.



In Corbera d'Ebre (15.35) is die rivier nergens te zien Maar een
kwartier later bij Mora steken we hem over. De eerste grote
rivier sinds lange tijd.
Her en der zijn kleine wijngaarden en opeens zijn er weer
olijfbomen. Die houden blijkbaar niet van hoger gebied.
Om 16.30 stoppen we vandaag in Falset. We rijden het dorp in
en vinden een grote zandplaatparking aan de westkant van het
dorp.
Doordat het loshangende reduceerventiel (voor een eventueel
gebruik van een gasfles) blijft lekken, zijn we van gas en dus
koelkast, verwarming en het normale fornuis verstoken.
Gelukkig hebben we het campinggazstel nog achter de hand om
te koken.

Río Ebre.

Falset.



Falset.
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