TOURS & TIPS
van een late lunch bij het stijlvolle Molí de
Xim, waarna je het originele tempelierkasteel
Castell de Miravet bezichtigt. Stop boven op
het kasteel even om het mooie uitzicht over
de vallei en de rivier in je op te nemen. Want
een klein uurtje later vaar je zelf over de
rivier met het pontje Pas de Barca, het oudste
pontje van Spanje. Je auto gaat gewoon mee
en aan de andere kant van de rivier vervolg je
je weg. Het einde van de dag is in zicht: tijd
om neer te strijken in Siurana, 61 kilometer
ten noorden van het pontje. In dit mooiste
bergdorp in de omgeving breng je de nacht
door.

DE JUWEELTJES
VAN ZUIDWESTCATALONIË

ZUIDWEST-CATALONIË
Terwijl de hele streek Catalonië vooral bekend staat om de wereldstad Barcelona,
bezit alleen het zuidwestelijke deel al genoeg juweeltjes voor een vijfdaagse autotour.
Kustplaatsen, bergdorpjes, wereldsteden en historische plekjes bieden de Spanjeliefhebber genoeg vertier. Tel daar de heerlijke Spaanse spijzen en de Catalonische cultuur
bij op en je route is compleet.

Zon, zee, cultuur en historie: ZuidwestCatalonië heeft het allemaal. Alleen al de
stranden aan de Costa Daurada zijn de moeite
waard. Maar voor wie geen genoegen neemt
met een vakantie aan het strand, kan zijn hart
ophalen tijdens een autoroute langs alle mooie
plekjes. Neem bijvoorbeeld Tarragona, dat door
zijn vele Romeinse invloeden de historie uit de
tijd van het Romeinse Keizerrijk uitademt. Of
Delta del Ebro, waar je tijdens fantastische
natuurwandelingen helemaal tot rust kunt
komen. De grotbezoekjes, kasteelroutes en
stadsrondleidingen geven je een goed beeld van
dit mooie stukje Spanje. Vergeet trouwens ook
niet de Catalaanse calcots te proeven: een echte
Spaanse delicatesse. Deze route maakt van
Tarragona een heel rondje tot de Costa Daurada
iets boven de stad Calafell. Veel rijplezier!

DE ROUTE
(376 KILOMETER)
	Voordat je begint aan het rondje ZuidwestCatalonië in vijf dagen, trek je eerst een
volledige dag uit om de antieke Romeinse
stad Tarragona, vroeger Tarraco, te bezoeken.
Je kunt de hele dag langs de talrijke Romeinse
ruïnes struinen die de stad rijk is: van
amfitheaters tot aquaducten en een circus.
Overal is nog steeds de sfeer te proeven van
vroegere volksfeesten. Aan het einde van de
Rambla Nova kun je vanaf het mediterrane
balkon genieten van een prachtig uitzicht
over de Middellandse Zee.
	Maar zorg ervoor dat je tijd inruimt om een
klein uurtje te shoppen voor een leuke outfit.
’s Avonds verandert de stad namelijk in een

heerlijke uitgaansplek. Eerst het winkelen:
dat doe je op de Rambla Vella, de Rambla
Nova én in de authentieke winkeltjes in het
centrum. In de winkel Diosas op de Rambla
Nova kun je bijvoorbeeld echte originele
sterrenoutfits kopen. Nadat je bent opgetut,
kun je jezelf tot de vroege uurtjes in de stad
vermaken met eten, drinken en lekker
dansen.
	Wil je de volgende dag vroeg op, dan kun je
het beter niet al te laat maken. Vandaag staan
de eerste kilometers op het programma: de
tocht van 110 kilometer naar Delta del Ebro,
een natuurlijk deltagebied. Dit zuidelijkste
stukje Catalonië moét je gezien hebben:
het heuvelachtige Catalaanse landschap
veranderd hier in laagland dat doet denken
aan het Hollandse polderlandschap.
De hoofdstad van dit gebied is Deltebre, van
waaruit de meeste natuurexcursies worden
georganiseerd. Aan het einde van de dag kun
je een stukje terugrijden naar de haven van
L’Ametlla de Mar voor een diner bij kaarslicht
in restaurant Carpe Diem.
	Op dag drie van de route doe je verschillende
dorpen en bezienswaardigheden aan. Stop
nummer 1: de druipgrotten Coves Meravelles
in Benifallet, 36 kilometer in westelijke
richting. Na hier de mooie druipstenen en
wand-tekeningen te hebben bewonderd, rijd
je halverwege de ochtend door naar El Pinell
de Brai, acht kilometer noordelijker, om de
wijnkathedraal uit 1917 te bezoeken. Extra
leuk: na afloop is het mogelijk om nog even
wijn te proeven.
	Maar drink niet te veel wijn, want de volgende
stop op de route is Miravet, een plaatsje in de
bocht van de Ebro-rivier. Hier kun je genieten

	De volgende ochtend rijd je eerst naar Poblet,
nog weer 41 kilometer noordelijker. Hier
bezoek je het Monestir de Santa Maria de
Poblet, het mooiste en grootste klooster in de
wijde omgeving. In 1940 werd dit reusachtige
klooster teruggebracht naar de oorspronke
lijke staat; nog steeds wordt het bewoond
door kloosterlingen. Na een stadswandeling
door de middeleeuwse bergstad Montblanc
rijd je dertig kilometer in zuidelijke richting
naar Reus, de geboortestad van Spanjes
beroemdste architect Antoni Gaudí. Dat is
goed te merken: naast een groot standbeeld
en een naar de kunstenaar vernoemd stadsdeel is er een waar Gaudí Centre. Dit interactieve museum is een uitstekende manier
om kennis te maken met het leven en werk
van Spanjes trots. Na het dagje Gaudí is het
tijd voor de nachtrust. Rijd hiervoor door
naar het twaalfde eeuwse Castell de
Riudabella in Vimbodí.
	Weer een volle dag vol korte stops. Rijd eerst
zeven kilometer naar l’Espluga de Francolí om
de Cova de la Font Major te bezoeken, een
van de grootste conglomeraatgrotten ter
wereld. De tour door de grot duurt een uur,
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waarna je de route vervolgt richting Valls
(24 kilometer naar het zuidoosten) voor een
lunchstop. Weer opgeladen rijd je via de
Romeinse triomfboog Arc de Berà naar het
kustplaatsje Roda de Barà aan de Costa
Daurada voor een korte stop.
	Na een paar dagen rondrijden en cultuur
snuiven klinkt een beetje ontspanning je vast
als muziek in de oren! Gebruik de rest van
dag vijf om lekker te ontspannen op het
strand Coma Ruga in l’Estany i el Riuet bij
El Vendrell. Voor je laatste avondmaal in de
mooie Catalaanse streek kun je doorrijden
naar het kustplaatsje Calafell. De laatste stop
op je route!

REISDUUR
Wil je de route in redelijk tempo doorlopen,
dan kun je er vijf dagen voor inplannen. Maar
wij kunnen ons goed voorstellen dat je in
sommige prachtige dorpjes iets langer wilt
vertoeven. Je kunt er makkelijk nog een aantal
dagen aan vastplakken, zeker omdat het aantal
kilometers flink is.

GAAN DOEN!
	F IETSEN IN TARRAGONA
Tarragona wordt ook wel ‘het Rome van Spanje’
genoemd. Nergens anders in Catalonië zijn zo
veel Romeinse invloeden bewaard gebleven.
Deze historische stad is daarom zeker een
rondtocht waard. En waarom niet per fiets!
Met een e-bike (een elektronische fiets) kun
je de mooiste plekjes aandoen zonder moe
te worden. En je hoeft er maar anderhalf uur
voor uit te trekken.

	SALSADANSEND DE AVOND DOOR
In Tarragona is als de avond valt, van alles te
beleven, maar dansen in een echte Spaanse
club is toch wel het állerleukste. Bind je dansschoenen maar onder, want in Sala e Cau staat
je een avond vol Catalaanse rumba, Indie-rock
en eigentijdse techno te wachten.
	VOGELTOUR IN DELTEBRE
Het Delta del Ebro kent een rijke flora en fauna
en is dan ook een waar paradijs voor natuurliefhebbers. Een van de excursies die vanuit
Deltebre worden georganiseerd, is een vogeltour. Op pad met een gids ontdek je de meest
bijzondere vogelsoorten.
	P ONTJE VAREN BIJ MIRAVET
Het pontje bij Miravet is een belevenis. Niet
alleen is het mogelijkerwijs het oudste pontje
van Spanje, maar het antieke vervoersmiddel
over het water wordt ook uitsluitend voortgedreven door de stroming van de rivier. Zeer
uniek en de leukste manier om het dorp
Miravet te verlaten.

	Z WEMMEN EN STRANDHANGEN
De Costa Daurada wordt ook wel de gouden
kustlijn genoemd. Wie het massatoerisme aan
deze Spaanse costa niet vervelend vindt, kan
hier een paar dagen lekker relaxen op het
strand. Het sportieve type? Gelukkig kun je
in de omgeving genoeg wandelingen doen.
De watersporten zijn ook altijd een aanrader.

SLAPEN IN
ZUIDWEST-CATALONIË
Langs de hele route zijn genoeg prima slaapplekken te vinden. De meest karakteristieke
hotels liggen buiten de grote steden, maar ook
in de buitenwijken is het goed toeven. Soms is
het even zoeken naar iets wat echt de moeite
waard is: veel hotels die vroeger hip waren, zijn
nu ietwat gedateerd. Maar als je daar niet om
geeft, kun je overal terecht.

	LUNCHEN IN EEN KASTEEL
De bijzonderste lunchplek op de route ligt in
Montblanc. Het Fonda del Castlà is namelijk
een echt kasteel, waar je kunt lunchen in een
middeleeuwse stijl. Op het menu staan
uitsluitend middeleeuwse gerechten en het
eten wordt, net als vroeger, bereid op een
echt houtskoolvuur. Overigens kom je door
heel Montblanc middeleeuwse elementen
tegen. De stadspoorten en vestingmuren
verraden het al bij binnenkomst.
	D INEREN IN HET GAUDÍ CENTRE IN REUS
Heb je het Gaudí Centre in Reus bezocht en
wil je nog even in de kunstenaarssferen blijven
hangen? Dat kan! Op het dak van het museum
bevindt zich het Gaudir restaurant. Leuk detail:
de gerechten worden gepresenteerd als echte
Gaudí-kunstwerken.
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