
1

Indledning:
Hvad gør man, når man mangler oplysninger 
om stillepladser i Spanien og Portugal?

Brug f. eks. følgende Internet-adresser:
-  http://www.lapaca.org/areas/areas.html
- http://home.arcor.de/telbus/womo-sp/index.html 
- http://www.campereavventure.it/areesosta-
 portogallo1.htm
-  http://www.eurocampingcar.com/index2.
 php3?lg=es&cat_id=0#

Mine egne erfaringer inkl. GPS-data er tilgæn-
gelige via min hjemmeside

Desuden blev en DVD, ”Campingcar-infos”, anvendt.
En særdeles anvendelig lille ting, der er fuldt på højde 
med det tyske ”Bordatlas”, når der skal findes pladser 
udenfor Tyskland. Alle pladser er angivet med nøjagtige 
adresser og GPS-positioner.
Se beskrivelse i Autocamperen nr. 105 side 17 nederst.

DVD-en kan anskaffes via www.campingcar-infos.com.

Beskrivelse:
På ud og hjemturen anvendtes følgende pladser:

Zeven-Aspe 53o 16’ 42’ N, 9o 17’ 33’ O
Bad Sooden-Allendorf. 51o 16’ 24’ N, 9o 58’ 20’ O
Expocamp Wertheim 49o 46’ 20’ N, 9o 34’ 50’ O
Rottenburg am Neckar 48o 28’ 21’ N, 8o 57’ 00’ O
Freiburg/BW 47o 59’ 57’ N, 7o 49’ 32’ O
Baume les Dames/Fr 47o 20’ 24’ N, 6o 21’ 30’ O
Villerest/Fr 45o 59’ 10’ N, 4o 02’ 41’ O
Millau/Fr Campingplads
Clermont l’Herault/Fr 43o 38’ 41’ N, 3o 22’ 28’ O
Seuil de Naurouze/Fr 43o 21’ 08’ N, 1o 49’ 26’ O
Saint Pee sur Nivelle/Fr 43o 20’ 58’ N, 1o 31’ 18’ W
 

I Spanien skal følgende stillepladser fremhæves:
-  Aranda do Douro, 41o 40’ 06’ N, 3o 41’ 44’ W
  Tæt på centrum, har alle faciliteter minus EL, simple
 omgivelser
-  Olmedo, 41o 17’ 30’ N, 4o 40’ 56’ W
  Tæt på centrum, nabo til ”Parque Tematico del Mu-  
 dejar de Castilla y Leon, har alle faciliteter minus EL, 
 besværlig tilkørsel kommende fra syd
-  Turegano, 41o 09’ 09’ N, 4o 00’ 28’ W
  har alle faciliteter minus EL, dårlige omgivelser, men
 tæt på indkøb, god P-plads ved borgruin,
 41o 09’ 31’ N, 4o 00’ 21’ W

Ca. 55 km nord for Madrid ligger 3 betydelige seværdig-
heder:
-  Kong Felipe’s palads i San Lorenzo de El Esco-
 rial.
- Gravstedet for general Franco i Valle de los
 Caidos
- Paladset La Granja i San Ildefonso.

Fra den enorme campingplads El Escorial er der 
ca. 8 km til såvel El Escorial som Valle de los Caidos, og 

ca. 50 km til La Granja. Herfra er det nemt at foretage 
udflugter til disse steder.
Pladsen modtager campingcard. Meget god standard 
med alle faciliteter.

Paladset La Granja ligger i 1200 m’s højde, og var sæde 
for de Castillianske konger, og er bygget i 1700 tallet af 
Kong Felipe 5. Haven (145 ha) er anlagt med Versailles 
som forbillede, uden dog at nå samme niveau. Alligevel 
en anbefalesværdig oplevelse.

Spanien/Portugal Jensen-rejsers udflugt 2008

Paladset i El Escorial er overvældende og for spanierne 
anses dette måske for verdens ottende vidunder. Palad-
set måler 206 x 161 m, og er bygget i 1500 tallet af Kong 
Felipe 2.

Til paladset hører en basilika, som dominerer paladset 
med sin høje kuppel og tårne, og er formet som et græsk 
kors. 
Kong Felipe 2 ligger selv begravet i et familiegravsted 
under basilikaens alter.
Samme sted er næsten alle Spaniens konger, dronninger, 
prinser og prinsesser over en periode på 400 år begravet.
Paladsets park er også et pragtstykke.

Helt unikt er ”De Faldnes Dal”, på spansk ”Valle de los 
Caidos”.
General Franco lod det enorme mindesmærke bygge af 
sine egne straffefanger, og er bygget til minde om ofrene 
i borgerkrigen (og sig selv). Mindesmærket ligger i en lille 
blind dal, med kun en adgangsvej.
Ved indkørsel i dalen skal der betales entre. Overnatning 
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i autocamper ikke mulig.

Mindesmærket består af en udhulet klippe med en kæm-
pemæssig 262 m lang underjordisk basilika, også kaldet 
den største basilika i menneskehedens historie.

Kun general Franco selv og bygherren, falangistlederen 
Jose Antonio Primo de Rivera, ligger begravet i basili-
kaen.
Ovenpå klippen (altså ovenpå basilikaen) er rejst et 150 
m højt granitkors kors, som efter sigende skulle veje 

181.740 tons. For foden af korset er der et pragtfuldt ud-
sigtsplateau, som kun kan nås med en lille tovbane.
Bag mindesmærket ligger et enormt Benediktinerkloster, 
med egen adgang til basilikaen. 
Det er et de steder man bør opleve mindst en gang i livet.

Både Spanien og Portugal er berømt for udnyttelse af 
vandressourcerne til energi. Utallige opdæmmede søer 
med sluser og vandkraftværker ligger spredt over lan-

dene i tilknytning til de store floder. Man kan næsten med 
sikkerhed gå ud fra, at på disse steder kan man finde 
fredelige pladser for en enkel nat i naturmæssige herlige 
omgivelser. Det oplevede vi i 2007, og ville i 2008 tage 
nærmere bestik af Douroflodens og dens bifloders herlig-
heder. Vi nåede kun nogle få godbidder, før hjemstavnen 
kaldte. Dem vi nåede, er alligevel af en sådan excellent 
karat, at et nyt besøg står på ønskesedlen til næste gang.

Dourofloden har sit udspring ca. 50 km øst for Soria i 
Spanien. På sin vej mod Portugal passerer den flere 
større byer, såsom Soria, Aranda do Douro, Valladolid, 
Tordesillas og Zamora. 
Selvom floden passerer igennem højsletten – La Meseta 
– i ca. 600 m’s højde, løber den i relativt fladt område, 
som først begynder at ændre sig desto nærmere man 
kommer Portugal.
Vest for Zamora sker der ting og sager.

Ca. 25 km vest for Zamora løber Rio Esla ud i Dourof-
loden. Lige syd for N 122’s passage af Rio Esla er der 
en dæmning, således at der mod nord er dannet en 
kæmpemæssig opdæmmet sø ”Embalsa del Esla de 
Ricobayo”. Dette område kommer på listen næste gang 
vi er i nærheden.

Herefter fortsætter Dourofloden, og danner over en 100 
km lang strækning grænseflod mellem Spanien og Por-
tugal, i et stærkt kuperet område. Dette åbner op for flere 
mindre pragtområder.

Et er Miranda do Douro i Portugal.
Byen har ikke en decideret stilleplads, men for en enkel 
nat er der plads lige nedenfor byen på 
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41o 29’ 45’ N, 6o 16’ 12’ W, med en pragtfuld udsigt ud 
over dæmningen og Douro-floden.

Et andet er Barregem de Bemposta.

Rio Tormes er opdæmmet med en kæmpemæssig 
dæmning ved position 41o 16’ 14’ N, 6o 19’ 08’ W, hvor-
ved det mægtige vådområde Embalsa de Almendra 

er opstået. 
Et imponerende skue.
Deciderede stillepladser findes ikke, men der er rig lejlig-
hed for at finde en plads for natten, hvis det er det man 
ønsker.

En stilleplads med tømme- og vandpåfyldningsfaciliteter 
findes ca. 30 km derfra i Aldeadavila de la Ribera 
41o 13’ 13’ N, 6o 36’ 50’ W, lige ved siden af vandrehjem-
met.
Pladsen er lidt skrå, har ingen el og plads til 5 autocam-
per + et par ekstra.
Det, der gør dette sted interessant, er dets nærhed til flo-
den Douro og et par bemærkelsværdige naturoplevelser.
Det første er dæmningen Presa de Aldeadávila med 

udsigtspunktet Mirador ved position
41o 12’ 42’ N, 6o 40’ 53’ W.

Ved højspændigsstationen lige ovenfor er der et vidun-
derligt fritidsområde, Merendero, med P-pladser.
Her er der en pragtfuld udsigt ud over Picon de Felipe. 

Overnatning er muligt. Stedet er ideel som udgangspunkt 
for gåture i omegnen.
Et pragtfuldt sted.
Det andet er en lille badestrand ved Dourofloden få km 
nord for Aldeadavila ved position
41o 14’ 40’ N, 6o 35’ 49’ W, Playa del Rostro.

Herfra fortsætter Douro-floden mod Porto i Portugal med 
adskillige dæmninger undervejs.
De vil blive studeret på et senere tidspunkt. I det hele ta-
get er Douro-floden i Portugal et pragtfuldt område, som 
endnu ikke er overrendt af nysgerrige turister.

Jeg vil lige nævne 4 steder i Portugals nordøstlige hjørne, 
alle i nærheden eller ved af Douro-floden.
- Braganca, P-plads ved borgen, tæt på indkøb, rolige
 forhold, 41o 48’ 12’ N, 6o 44’ 46’ W
- Barragem do Azibo, flere muligheder, rolige forhold,
  f.eks. 41o 34’ 30’ N, 6o 53’ 50’ W kun parkering
- Barragem do Pocinho, P-plads, 
 41o 07’ 59’ N, 7o 06’ 52’ W
- Freixo de Numao, stilleplads med alle faciliteter inkl.
 EL, 5 €/døgn, tæt på indkøb, 
  rullende salg af brød og vin på pladsen, 
 41o 03’ 36’ N, 7o 13’ 16’ W
- Estação de Freixo de Numão v/Douro-flodens bred,
 kun P-plads, køb af vin på vingård 
  Quinta doTorrao, 41o 08’ 06’ N, 7o 12’ 36’ W.
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Afslutning:
Anbefales kan portvinen fra Freixo de Numao, 5 l i de ty-
piske portugisiske plastdunke 10 €, købt hos vinbonden, 
som kom på stillepladsen.

Jeg købte straks 3 røde og 1 lys. Pragtfuld smag, men 
pas på procenterne.

Jeg er gerne til rådighed med nærmere oplysninger.

Finn (456)


