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COVADONGA SØERNE I ASTURIEN

Spaniens ældste nationalpark hedder “Nationalpark Pico de Europa”. Selve navnet hentyder til den højeste bjergtop i den bjergkæde, der adskiller Atlanterhavet fra den sydligere provins Leon. Netop i og ved denne nationalpark
ligger der et hav af meget snoede veje, til tider med store stigningsgrader. Hvert eneste år skal disse veje betvinges af
cykelrytterne i det løb, der hedder Spanien Rundt, hos os nok kendt mest under navnet “Vuelta´en” (Vuelta de Espagna).
Men vidste du også, at der i samme område gemmer sig et landskab, som vi på vore breddegrader overhovedet ikke har
kendskab til. Netop, jeg hentyder til overskriftens Covadonga søer.
De i Spanien kendteste hedder Enol og Ercina. De ligger der som små
diamanter i læ af bjergtoppens højeste tinde og som man ser på
billedet, er det et yndet udflugtsmål. Dog i et langt mindre befolket
tal end Vuelta´ens tilskuertrængsel. Søndagsgæsterne får dog det
hele for sig selv efter ganske få timer.
De indtryksfulde bjergtoppe spejler sig majestætisk i søernes blanke
vand. Søg ind på turistkontoret i den nærmeste by, der hedder Cangas de Onis, de vil gerne vise dig vej dette betagende landskab. Halvvejs op til søerne kan du lave ophold ved udsigten, der er kendt som
Miradordor de la Reina. Måske efter at have lavet et stop i klostret Covadonga, som søerne har fået navn efter. De sidste 12 kilometer op til
søerne består af de føromtalte snoede veje, der kan få en til at miste
vejret, når den ene udsigt åbner sig efter anden tilalle verdenshjørner.
De ligner grangivelig alle et verdens vidunder.
Du kommer først til søen Enol. Den ligger i en højde af 1070 o.h. Køer, heste og får græsser i den fuldstændig lydløse natur.
De tager sig overhovedet ikke af de mennesker, der spadserer rundt i landskabet. Søen Ercina ligger i en højde af 1108 m. o.h.
Men tag selv en tur tilPicos de Europa, man kan lade campingvognen stå på campingpladsen La Paz, af Campisternes Rejseportal i 2013 udnævnt som Europas smukkeste campingplads.

Plads er nævnt her:

www.campisternes-rejseportal.eu/camping_spanien/la_paz.htm

God tur.

