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Mandag + tirsdag 6./8. maj 2018: Fra Seu til La Pobla de 
Segur og  videre til La Puebla de Castro 
Inden vi fortsætter turen skal vi lige på sightseeing i La Seu og 
parkerer Franz på byens stellplads imens. Hyggelig lille  by.  

 
   
 

 La Seu d'Urgell er en gammel by -  
men ikke kun. Her er også forretninger 
og mere moderne beboelse. Og biler. 

 
Det moderne La Seu 

 
Derfra ruller vi videre 
gennem smukke 
landskaber til La 
Pobla de Segur. Det 
passer med en dags-
march. I mangel af 
campingplads bliver 
det en ok stellplads 
og en rolig nat, trods 
regnens temmelig 
støjende tromlen på 
taget og tordenen, 
der grumler i det fjer-
ne.  
Ind imellem høres 
nattergalernes fortryll-
ende forårsfløjt. 



Pobla de Segur - en typisk stellplads, som vi også kender til længere nordpå. Det kostede ikke noget. 
 

Idag fortsætter vi gennem endnu smukkere landskaber ad smalle, stejle og snoede veje. Vi afviger 
fra den oprindeligt planlagte rute og skifter nu i retning mod mere syd. Det skyldes vores 
forfængelige håb om lidt flere varmegrader og solskinstimer.  

 
Og videre går det. Vi passerer ikke mange byer og bevæger os mest gennem landskaber med vide horisonter. 



Af og til dukker der alligevel en landsby op - som her. Den nærmest glider malerisk ned ad skråningen. Ellers 
oplever vi bare flotte, øde landskaber med bakker og op og ned. Der må være Udkants-Spanien her. 
 

 



Igen: smukke, men mennesketomme strækninger og blandet vejr. Den spanske varme holder sig på lang 
afstand. Gert overvejer, om vi ikke skal køre længere sydpå, fx til Valencia. Det er jeg ikke så meget for. 

Et forblæst frokoststed. Træerne er knapt nok sprunget ud. Kun hvidtjørnen har forstået, at det bør være forår 
nu. Og mælkebøtterne selvfølgelig også. 

 



Næste dag er vi lidt mere heldige med vejret: solskin! Undervejs finder vi et afsindigt smukt fro-
koststed ved en dyb kløft.  
 

 
Vildt og flot. Kørevejen er lige ved - men havde vi ikke haft vores rejseguide, så var vi bare tøffet forbi. 

 



Frokosten ved kløften, og derfra videre. Undervejs: en dæmning, der er blevet åbnet. Et smukt panorama. 

 



Slyngede bjergveje op over et pas på 10 % (fotograferet gennem en fedtet forrude). 
 
Og gennem byer, hvor alt - huse, stakitter, træer - er forsynet med gule plastikstrimler. Hvorfor nu det? Lidt 
senere får vi opklaret mysteriet: Vi er tæt på Baskerlandet, og man tilkendegiver således sin sympati for 
"Puigdemont presidente" . Den baskiske konflikt med det spanske moderland er pludselig kommet tæt på. 
 

 



Efter en omvej over Barbastro for at finde et supermarked er vi nu nået til campingpladsen 
Bellavista (nomen est omen!) ved La Puebla de Castro. Her er vidunderlig panoramaudsigt ud 
over et landskab med skovklædte bakker og en opdæmmet sø. Mere svensk end spansk, næsten. 



 
Næste morgen er søens bred indhyllet i tågedis, vandstanden er høj. Nu forstår i i øvrigt bedre, hvorfor man 
har åbnet dæmningerne. Den mega-høje vandstand kan hurtigt udgøre et kritisk, ødelæggende pres. 

Der ligger et slør af dis over søen og landskabet. Vi beslutter os for at tage videre - nordpå, mod 
Ordesa Nationalpark. Vi har læst om et sted, hvor man kan stå frit for foden af Monte Perdido. 
Vejene snor sig, de er smalle og med mange sving, men trafikken er næsten ikke-tilstedeværende. 
Til tider føler vi os som Palle alene i verden, men det gør jo ikke noget. 



Onsdag, 9. maj 2018: Fra La Puebla til Valle de Pineta   
Igen en helt igennem fantastisk tur op nordpå. Det går i meget lang tid langs den opdæmmede Rio 
de Cinca, der således danner en lang og smal sø, indrammet af smukke bakker, alt imens de Høje 
Pyrenæers sneklædte bjergkæde bagved rykker nærmere og nærmere.  
 

Den opdæmme flod. Også her er der meget vand, øen i midten er næsten ved at drukne, ligeså de små træer, 
hvis top lige når at stikke op over vandoverfladen. De Høje Pyrenæer kommer tættere og tættere på. 
 

 



Efterhånden går det så småt opad, og til sidst drejer vi mod vest og ind på den smalle vej op 
gennem Valle de Pineta, som vi følger helt til slutningen af dalen, hvor verden ender i en stor par-
keringsplads. 
 

 
Her er bare meget, meget smukt - og vejret er med os. 
Vejen snævrer mere og mere ind. Til sidst udvider den 
sig igen, og her - ved den store parkeringsplads - er det 
slut med at komme videre i bil. 
Et (godt nok noget falmet) skilt fortæller, at man ikke må 
campere her. Så det lader vi være, men vi skal da lige 
have lidt frokost. Plus en vandretur. 

Heller ikke her er træerne helt sprunget ud endnu. Den 
tilgrænsende, nyudsprungne bøgeskov vækker asso-
ciationer til Danmark. 

 
 

Da det nu ikke kan lade sig gøre med at overnatte her - dels vil vi ikke, når det nu altså er ugleset, 
men dels synes vi heller ikke, at her er alt for charmerende - må vi hellere gribe chancen og tage 
på vandretur. Der er mange muligheder her.  



Så på med støvlerne op langs et stort og brusende vandfald – op og op og op, stejlt og til tider 
smattet. Flere gange forcerer vi en rivende å og hopper vaklende fra sten til sten. Helt oppe, hvor 
vandfaldet tordner øredøvende og frygtindgydende ned over en skrænt og ned gennem en kløft, 
standser vi vores stroppetur. Luften er tyk af støvregn, det er som at stå under en bruser. Vejen 
fortsætter, men vi vender om. Det må være nok, og vi skal jo også tilbage.  
Altså ned igen, efterhånden med noget exende ben – og igen akrobatisk hen over de tre brusende 
vandløb, hoppende fra sten til sten. 

Til at begynde med skal vi bare krydse broen og bagefter et harmløst vandløb - men uha, efterhånden bliver 
terrænet mere og mere udfordrende. 
 
Dog kan vi glædes over søde, små forårs-
blomster hist og pist. Til sidst giver vi op, vi har 
jo heller ikke noget kort og aner ikke, hvor vejen 
ender. Google maps er i hvert fald ikke kendt med 

området her, må vi konstatere. 
Vi skal dog bare lige op til den øverste bro, hvor vandet 
styrter buldrende og langvejs hørbar ned gennem en 
naturlig kløft, har vi besluttet. Derefter vil vi vende definitivt 
om. Og det gør vi så. 
 

Men nu har vi jo besluttet at overnatte ”frit” et sted. 
Efter noget søgen finder vi ved hjælp af app'en 
park4night en fuldtræffer af de sjældne. Vi står nu 
ensomt og alene ved siden af en lille, strømmende  
elv, totalt væk fra alfarvej, i et mere eller mindre 
småvildt naturområde, neden for de mest fantastiske 
bjergtoppe med sne på.  



Solen har skinnet varmt hele dagen, himlen er strålende blå, og vi sidder ude længe, indtil den 
kulsorte nat falder på. Nattergalen er vores eneste nabo. 

Det  er en drøm at stå frit på denne helt uforstyrrede måde. Vi er fuldstændigt alene i miles omkreds. At være 
bange? Nej, den tanke strejfede os faktisk slet ikke. Hvem skulle snige rundt her i ingenmandsland? 



Torsdag, 10. maj 2018 Kr. Himmelfart: Fra Valle de Pineta til Jaca 
Tilbage gennem Valle de Pineta og herefter vestover. Behøver jeg gentage, at landskabet er 
dramatisk, smukt og storslået? Så det gør jeg ikke. 
Dagens etape ender på campingpladsen i Jaca . Byen er en station på Caminoen, der forløber 
lige bag campingpladsen, og meget står i pilgrimmenes tegn her.  
Efter en Hymer-frokost cykler vi hen ad eftermiddagen ind til Jaca centrum. Cykelturen bliver en 
større udflugt. Vi vil nemlig også gerne se den romerske bro, langt nede i dalen. Nedad går det 
strygende i en stor bue, hvor vi næsten ikke behøver at røre pedalerne Men herefter ville det have 
været nemmere at fortsætte gående. Ruten er vist nok mest beregnet til vandringsfolk og er 
derefter. Vi krydser bl.a. en gyngende hængebro, er dog til sidst helskindet tilbage igen.  
Her bliver det til et par glas i solskin, som er kommet fri af pladsens høje træer. Da solen er gået 
ned bag bakkerne har himlen iført sig et smukt rosenrødt slør. Også her er der en nattergal. 

 

Gadestrøg i Jaca og parti af byens historiske 
fæstningsanlæg. 

 
Vi cykler "over land" ned til en gammel romersk bro. Her er frodigt forårsgrønt med blomstrende gyvel og alt 
sprunget ud. Stien til højre cykler vi ad; den er nok mest beregnet til et par friste vandringsfolk, for det bliver 
ret møjsommeligt. Nederst: broen fra romertiden og den lange, gyngende hængebro, vi skal over. Enkeltvis. 

 

 



Den sidste, stejle stigning op til campingpladsen. Det er caminoen. Vejforløbet er dog tænkt i modsat retning. 
 

Fredag, 11. maj 2018: Fra Jaca til Ejea 
Smuk, solrig dag – igen gennem betagende, bjergrigt landskab ad små og snoede veje. Stop ved 
Los Mallos klipperne, hvor vi med hovedet i nakken holder øje med vovemodige klatrere. Derefter 
fortsætter vi til borgen Castillo de Loarre, højt hævet over slettelandet, og efter sigende 
Nordspaniens smukkeste. Vi handler i Ejea, derefter logerer vi os ind på campingpladsen Bolaso 
uden for Ejea. I morgen bliver det Bánderas Reales. 

 



Klipperne Los Mallos - Giganterne - er absolut spektakulære! 

 
Der er  lige en parkerings-
plads, hvorfra vi kan gå ind til 
landsbyen Riglos. Bag ved 
husene rejser de lodrette klip-
per sig, næsten som teater-
kulisser. Klatrere hænger som 
klistret fast i halsbrækkende 
positioner på klippevæggene 
og bevæger sig centimeter for 
centimeter opad. 
Vi lægger hovedet i nakken, 
holder  vejret og kigger og kig-
ger. 
Videre går det mod Castillo de 
Loarre, iflg. rejseguiden Nord-
spaniens mest imponerende. 
Den ligger som en fremskudt 
udkigspost og overvåger slet-
telandet nedenfor. 



 
Lørdag, 12. maj 2018: Bánderas Reales 
og Ólite  
Idag skal vi på cykeltur gennem den 
magiske halvørken Bándera Reales, som 
er et enestående naturområde og UNES-
CO-klassificeret. Der er kun adgang ad 
bestemte veje og inden for et bestemt 
tidspunkt på dagen. Det lyder spændende. 
 
 
Vi nærmer os, kører ind i området og finder en 
parkeringsplads. Ud med cyklerne og afsted går 
det ad afmærkede ruter.  
 



 

 



 
Et sælsomt landskab. Man kan også køre i bil her, for eksempel med autocamper. Dem ser vi et par stykker af. 



Dagens sidste pause undervejs bliver den lille vinby Olite, desværre i regnvejr. Også her findes en 
stellplads til autocampere, hvor vi kan parkere. Vi er ikke de eneste. Derefter stiler vi mod Estella. 
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