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Embalse del Ebro

Søndag / Mandag 13./14. maj 2018 Estella
Vi er nu nået til Estella og på campingpladsen Lizarra;
den er nærmest en by af fastliggere. Kun den øverste og
nederste del af pladsen (hvor vi står) er reserveret til
turcampister. Vi er de eneste. Smukt er her med blik over
mod grønne bakker. Caminoen går forbi lige uden for
campingpladsen, vi ser pilgrimme marchere stålsat forbi,
med vandrestav og oppakning. På cykel er der ca. 10 minutter ind til det historiske gadestrøg.

Santiago-pilgrimme på vej mod centrum ad det ældgamle, historiske gadestrøg.

Vejret er imidlertid stadig MEGET blæsende, derfor tager vi hellere traveskoene
på og går til fods ind til byen. Det bliver jo ad caminoen, sammen med flokken
af de ret mange pilgrimsfolk. Man opdager hurtigt, at meget af byens
eksistensgrundlag netop er alle pilgrims-vandrere. Her er mange hostales, hvor
man kan overnatte billigt, og alle steds nærværende er vejviseren mod
Santiago: det typiske kvadratiske, blå skilt med muslingeskallens gule vifte.

Bastante, egnstypiske forretter

Da det imidlertid er søndag, er alt
lukket og slukket. Dog finder vi en
restaurant: Menú Don, enkelt, uprætentiøst, rimelig i prisen og helt ok
mad. Den unge servitrice har svært
ved at forklare sig på engelsk, og mit
spanske gemmer sig i bagerste hjerneskuffe. Men vi kommer da til en
agreement og går propmætte og
lettere pløret derfra. Til menuen hørte
også en hel flaske vin.

Et af Estellas nyere gadestrøg, typisk nordspansk. Fra campingpladsen skal man over floden, for at komme
ind til centrum.

Vejret er blevet lidt bedre næste dag,
lige passende til en cykeltur op til vinfirmaet Bodegas Irache, hvor der befinder sig den berømte vinbrønd. Også
dette er en station på caminoen og i
sagens natur meget attraktivt for pilgrimme og andet godtfolk.
To vandhaner stikker ud fra væggen –
den ene til rødvin, den anden til vand.
Man vælger selv. En lille klump pilgrimme er i gang med at forsyne sig, da
vi ankommer.

For at bevare den gode stil har vi taget
et rigtigt vinglas med. Gert har lige
været henne ved tappehanen.
Pilgrimme holder pause og får sig en
lille gewesen. Det skal dog også
nævnes, at der lige ved siden af Bodegaen ligger et stort klosterkompleks, så
man behøver ikke være bekymret for
sin sjælefred.
Dog skal dertil siges, at kirken faktisk
var lukket pga. renovering, mens vi var
der. Ikke så godt.

Efter en hjemmefrokost tager vi ind til byen igen. Vi vil gerne - som man burde - se katedralen↓
indefra, men den er middagslukket og åbner først kl. 18. Det er der for lang ventetid til.

Så vi finder noget andet. Oppe på en klippeknold har vi bemærket et kors. Det klatrer vi op til ad
en smal sti, for her befinder sig de næsten uidentificerbare rester af en ældgammel borg. Det er en
sej tur, vi kommer til at puste og svede.

Stien op til korset er til dels knoldet, til dels
stejl, men oppefra er udsigten formidabel.

Hjem igen og spise Midas,
alt imens der bliver mere og
mere fyldt op med campister omkring os. Nu
havde vi lige vænnet os til
at være de eneste her. Nå,
vi tager jo videre i morgen.
Men Estella var nu et
hyggeligt bekendtskab.
Tirsdag, 15. maj 2018: fra
Estella til Embalse del
Ebro
Køredag; først følger vi et
godt stykke caminoen,
dernæst fører ruten os
gennem udstrakte vinmarker i Rioja-distriktet med
pause ved Balcon de Rioja (14 % stigning!). Herefter følger vi stort set hovedvejen mod vest, og
efterhånden dukker Picos de Europas snedækkede bjergkæde op i horisonten. Flotte landskaber.
Pilgrimme på vej mod Santiago. De snedækkede Picos viser sig.

På vej mod Rioja-distriktet. Landevejen bølger som en rutschebane. Vinmarkerne ligger lunt på sydsiden af
Pyrenæerne, beskyttet mod de kolde vinde fra nord.

Balcon de Rioja er et udsigtspunkt, hvorfra man har fri blik ud over Rioja-distriktets sletteland med alle
vinmarkerne. Vi er højt oppe, så på nuværende tidspunkt er vi klimamæssigt ikke langt væk fra Danmark.

Hvor skal vi sove i nat? Der er
ikke ret meget at vælge
imellem, men vi finder en rosin i
pølseenden: en picknick-plads
for enden af en lille halvø, der
stikker ud i Embalse del Ebro
ved en lille landsby Arija. Her
synes alt at sove vintersøvn
endnu, også campingpladsen i
nærheden.
Det blæser, så vi sætter os i læ
af garagedøren med en kold øl.
Hovsa - nu er også stol nr. 2 på
vej til at brase sammen! Forhåbentlig holder campingmøblerne, så længe vi er på tur.
Lidt senere får vi selskab af en tysk Carthago autocamper, der dog hensynsfuldt stiller sig i diskret
afstand til os og uden for vores synsfelt. Han hilste lige på, og vi fik os en lille snak.
Så nu – kl. 21.15 – er solen gået ned bag bakkekammen på den anden side af søen, og det er
blevet køligt. Jeg er bange for, vi må spare lidt på gassen. Den første flaske er allerede brugt op.
På grund af det generelt kølige vejr har vi skullet tænde for varmen oftere, end vi havde regnet
med, for fryse vil vi under ingen omstændigheder. Gert ømmer sig over kulden.
Vejrudsigten her i Nordspanien lover bestemt ikke højsommer, mens Danmark fryder sig over
århundredets varmebølge. Vi overvejer at gemme resten af Galicien til bedre (lunere) tider.

Vi har fundet alle tiders overnatningsplads. Fordi det blæser, sidder vi i læ af garagedøren. Trangien bobler
lystigt med aftensmaden. Senere og indenfor kobler Gert sig på nettet fra sin mobile hotspot.

Onsdag, 16. maj 2018: Fra Embalse del
Ebro til Santillana
Skønt, når det første morgenblik gennem
vinduet er et smukt landskabspanorama. Den
tyske autocamper er allerede væk. Vores afgang er først hen ad formiddagen langs sydsiden af søen, hvor vi bl.a. får øje på klokketårnet af den druknede kirke (se foto; kirken
kan lige skimtes ved søens venstre kant), fra
dengang man opstemmede søen. Den flerbuede bro, som ligner Loch Ness uhyret, ser vi til
gengæld kun en svag skygge af. Vandet i søen
står højt for tiden. Smeltevandet får floder og
søer til at svulme.
I den nærmeste større by Reinoso handler vi i en større Mercadona, og derefter
går det med jævn stigning og diverse
snoninger opad mod Alto Campóo, en
udløber af Picos de Europa. Derfra afgår
der en vandretur op til Pico de Tres
Mares, som vi gerne vil bestige. Forehavendet er dog tvivlsomt, idet kørevejen
op til vandringens udgangspunkt, miradoren, synes at være lukket for biler pga.
sne. Vi er omgivet af høje toppe med
kridvide snefelter, der næsten blænder i
solen. Her ligner stadig vinter.

"Cerrado" - lukket, siger et vejskilt, da vi drejer fra. Det giver os bange anelser, fordi det netop er
der, vi skal op til. Og rigtigt, der bliver mere og mere sne rundt omkring, og til sidst vil vi ikke køre
længere.
Vi holder altså og fortsætter opad til fods, langs en mur af sne til den ene side, den anden side
skråner ned til en bred dal med adskillige hotelanlæg og skihejse, hvor alt dog synes at være
lukket og slukket. Vintersæsonen er trods alt forbi.

Til sidst kommer vi heller ikke videre til fods. En høj snevold spærrer definitivt for enhver videre
færd. Her ender så vores udflugt. Som små brikker kan vi skimte nogle myrestore skikkelser på vej
ned ad en lang, snedækket bjergside. Her er altså mennesker, og et par biler holder her jo også.

En venlig forbipasserende fik lige foreviget os foran snevolden langs vejen.

Efter frokosten går det videre. Ved en landsbybrønd får vi profylaktisk 20 l ekstra
drikkevand på. Men efter nogle forgæves forsøg på at finde en overnatningsplads
ender vi i Santillana del Mar ude ved kysten. Turen hertil gik eventyrligt ad øde
småveje; først op over højder, der vækker minder om det skotske højland, og
derefter nedad gennem strækninger med nyudsprunget bøgeskov, helt dansk.

Alle steder møder vi halvvilde heste og køer, der går frit og uanfægtet omkring og græsser.

Nyudsprunget bøgeskov, helt som vi kender den
hjemmefra - og til sidst vores plads på campingpladsen i Santillana del Mar.

Efter installeringen på campingpladsen og en øl i solen marcherer vi ind til Santillana. En nordspansk billedbogsby, står der i vores rejseguide. Og derfor også noget turistet. Det passer.
Tilfældigvis kommer vi forbi ”Museo del tortura” - det skal vi (mest Gert) se, inden de lukker for
fyraften. Ganske interessant, om end noget uhyggeligt og med stof til eftertanke. I morgen har vi
planlagt den præhistoriske Altamira-grotte (eller dens kopi) i nærheden og så videre til Bilbao.

Vi nåede lige at snuppe
Torturmuseet inden lukketid. Gys!

Torsdag, 17. maj 2018:
Fra
Santillana
til
Bilbao
Grotten besøges efter
planerne – en stor oplevelse. Fordi vi er pensionister kommer vi ind
gratis!
Parkeringsforholdene er velordnede,
og der er pladser nok.
Museet er et internationalt trækplaster, selv
om det altså "bare" er
en kopi, omend minutiøst naturtro. Originalen blev lukket for publikum for flere år siden, da man opdagede, at de tusindvis af besøgende pr.
år skader de unikke præhistoriske hulemalerier. Kun ganske få honoratiores får adgang. Ikke
desto mindre er kopi-grotten både flot genskabt og meget fascinerende.

Indgangspartiet. Belysningen viser vej mod det
indre af grotten. Man er ikke i tvivl om, hvor
man skal gå.
Det er grottens loft, der er det fascinerende.

Videre ad den hurtigste vej til Bilbao (gratis motorvej) for at besøge det legendariske Guggenheimmuseum. Vi installerer os på den meget populære stellplads oppe over byen med fantastisk udsigt. Der er god plads til os på øverste hylde, de fleste vil hellere holde længere nede.

Vores parcel. Man kommer til at stå tæt, når alle pladser er optaget. Det var de ikke øverst oppe, og vi forblev
uden umiddelbar nabo på nær sidste morgen. Panoramaet er simpelthen FANTASTISK, både om dagen, men
ikke mindst også om aftenen, når alle lysene nede i byen er blevet tændt og glimter som et lystæppe, spændt
ud over dalen. Da pladsen er anlagt i terrasser, behøver ingen at gå glip af udsigten.

Der er langt og stejlt ned til byen, så vi tager bussen; den holder ganske tæt ved stellpladsen. Man
kan købe billet i receptionen. Efter en god halv times kørsel står vi af i den gamle bydel og går
herfra på opdagelse. Spændende – ægte spansk med små gyder, balkoner på alle huse, mange
mennesker ude at gå. Den tidligere fiskeauktionshal er lavet om til stilig markedshal med alskens
fristende tilbud af tapas (pintxas hedder de her). Også selve bygningen er spændende. Vi går og
går og suger alle indtrykkene grådigt til os, indtil vi til sidst fanger bussen op til stellpladsen igen.

Bilbao, et af hovedstrøgene i den gamle bydel og kulinariske fristelser i markedshallen.

Fredrag, 18. maj 2018 Bilbao
Igen ind til centrum med bussen og af et passende sted, så det ikke bliver for lang en gåtur til
Guggenheim. Man skal jo spare lidt på energien, for museums-besøg kan godt være udmattende.
På gåturen passerer vi mange, mange smukke huse fra omkring sidste århundredskifte, samt en
gang imellem noget hypermodernt. Et sted snakker vi med en engelsktalende spansk kvinde, der
ivrigt fortæller os, hvad vi bør se her i byen. Thank you very much, lady!

Bilbao er ikke bange for at bryde konventioner: gammelt og hypermoderne side om side. Det smitter helt
klart, at have en bygning som Guggenheim i byen.

Guggenheim museet slår alt. Tegnet af den amerikanske stjernearkitekt Frank Gehry og verdens-

berømt lige med det samme. Gehrys formsprog er absolut unik, i nogens øjne temmelig kontroversielt: blanke elementer, der skyder sig ind i og ud af hinanden, vrider sig og skruer sig op i
højden. Begrebet "bygning" får en helt anden dimension, mere noget i retning af skulptur. Eller
også en installation. Vi synes, det er er HELT VILDT – ikke til at beskrive med ord, og vi kan
næsten ikke løsrive os.
Fordi det er "International Museum’s Day” kommer vi også her gratis ind. Ikke helt dårligt heller.

Jeg vil vove at påstå, at museet næsten er mere
interessant udefra end indefra. Man måtte ikke
fotografere særudstillingerne, kun deres permanente "inventar". Her en labyrintisk spiral,
som man (næsten) kunne blive væk i.

Efter museumsbesøget slentrer vi langs floden med de mange spændende huse, og igen hen til
den flotte markedshal. For vi vil da i hvert fald nå at smage på de meget fristende pintxos, og selvfølgelig bliver det - traditionelt - med en mørk øl til.
Lille supplerende slentretur i den gamle bydel, inden vi
atter står på bussen. Resten af eftermiddagen tilbringes
med hygge og planlægning foran autocamperen.

Et par pintxos med en mørk øl, som traditionen byder, og afslapning foran Franz
med blik ud over Bilbao

Lørdag, 19. maj 2018: Fra Bilbao til
Zarzautz og derfra videre til en cp
lidt udenfor San Sebastián
Så er vi ude at trille igen, målet er
Zarautz. Vi kører et langt stykke langs kysten ad smukke veje og tager lige en afstikker ud på
Gaztelugatxeko (hold tungen lige i munden!) halvøen ad en meget knoldet grusvej. Derude slutter
verden. Vi er nået til kanten af Europa. Solen skinner, havet er knaldblåt og uendeligt, klipperne
står forvredne og danner mange ufremkommelige vige og bugter, små øer skyder ryg.

Det sidste stykke til Zarautz går ad motorvejen op til campingpladsen. Her er temmelig fuldt
belagt, vi får den sidste ledige plads, klemt inde mellem medlemmerne af en hollandsk rejse-

gruppe. Efterhånden, som der ankommer flere og
flere af dem, bliver støjniveauet selvfølgelig også
højere og højere; der hygges og skåles. Først
forsøger vi at holde ud, men trækker siden de
imaginære teltpæle op og tager afsted igen. Det
blev bare for meget. Der må være andre
muligheder. Men det er ikke helt let at finde noget,
der kan hamle op med vores nogen gange indrømmet - temmelig høje krav. Endelig lykkes det
efter fjerde forsøg: Camping Igueldo San
Sebastian, som vi når frem til efter en halv times
kørsel ad bitte små, slyngede og til dels ret stejle
bjergveje, helt oppe på graten af en højderyg.
Det er køligt her i de relative højder, men vi har da
haft op til 23 lune grader undervejs. Så nu, efter
endt odysse, er det tid til lidt håndmad og et glas
Freixenet, den spanske champagne, for således at
markere vores sidste aften i Spanien. I morgen
vender vi næsten mod Frankrig igen. Som det ser
ud til, så er det varmere dér. Nu har vi definitivt
droppet resten af Nordspanien i denne omgang.
Den "sidste nadver" i Spanien: brød og vin, meget
bibelsk. I morgen går det mod Frankrig.

Pinsesøndag, 20. maj 2018 til Tatras stellplads
Solen skinner nok så dejligt – men videre går det ad snirklede veje gennem udkanten af San
Sebastián og op på motorvejen, for nu kan det lige så godt gå lidt sjept. Grænsen til Frankrig
passerer vi næsten uden at bemærke det, vi stryger forbi Dax og ender ved den lille by Tartas. På
park4night har vi igen fundet en naturplads ved byens Base des Loisirs med en lille sø og toiletter.

Ja, her er kønt og her er leben henne ved søens lille strand. Vi slæber vores stole + taburetten
hen til søbredden og tilbringer eftermiddagen læsende dér, efter først have gået en lille runde omkring den lille sø. Den er lystfiskernes paradis, de står rundt omkring ved søbredden med snøren i
vandet.

Det er byens rekreative
område, og fordi det er
helligdag er der også
leben. Vi er ikke de eneste autocampister, så
de bedste pladser direkte ved den lille strand er
optaget af en fransk
storfamilie.
Derfor stiller vi os lidt
afsides men alligevel
ikke længere væk, end
at vi lige kan tage vores
bord og stole under
armen og slå os ned
ved søens bred.
Her tilbringer vi så en
dejlig, fredfyldt eftermiddag, aften og nat.

Aftenen er stille herude. Man hører frøer, ænder skræpper. Alle bilerne omkring os er væk nu, kun
de to franske autocampere henne ved søbredden står der stadigvæk. Da det bliver mørkt kommer
der en til.
Forsættes med del 4

