Turforslag 8
Espadrillos fabrik - Badesø i Spanien – Museum i Jonquera
Rundtur på 91km

Denne rundtur kan man sagtens bruge en hel dag på. Der er ikke så mange km at køre, men
vejene er til tider meget snoede så det går ikke så stærkt. Husk passet!
Kør ad D115 mod Prats-de-Mollo. Et stykke efter Arles-sûr-Tech drejer man til venstre mod StLaurent-de-Cerdans. Byen har et glimrende friluftsbad, og tæt på torvet og hovedgaden ligger
den store fabrik ”Les Toiles Du Soleil”, hvor man fremstiller smukt vævede stoffer i kraftigt
bomulds-lærred. Stoffet bruges dels til produktion af espadrillos, men kan også købes i
metermål til duge m.m. Det er normalt muligt at komme ind og se lidt af produktionen.

Mange af byerne i regionen har deres egne farvekombinationer

Fortsæt videre gennem byen mod Coustouges - som ligger lige på grænsen til Spanien - og videre
ad GI 503. Her kommer man ind i et fantastisk smukt bjergområde med røde klipper, og der er
flere gode udsigtspunkter. Fortsæt til byen Darnius. Drej til højre lige før byens (eneste)
lysregulerede vejkryds mod søen Pantà de Boadella (der er meget dårligt skiltet, men ikke så
mange muligheder for at køre forkert). Søen står ikke nævnt, men følg skiltene mod Hotel og
Camping. Søen er skabt via en stor dæmning. Bunden består af de gamle klippesider, og der
hvirvles derfor ikke så mange planterester op, når man bader – vandet er flot og rent. Man kan
leje kajakker og der er restaurant og fine toiletter ved bredden. Da bunden er hård, vil det for
nogle nok være rart at have badesko på.

Pantà de Boadella

Når svømmeturen er overstået, kører man videre fra Darnius ad GI 502. Kort efter byen drejer
man til venstre ad GI 504 og kører til La Jonquera. Her er der billige grænsehandelssupermarkeder i den helt store stil, som tiltaler de flestes pengepung.
På hovedgaden i den gamle del af La Jonquera ligger et lille museum ” Museo Memorial de
l'Exili”, som fortæller om de spanske flygtninge som efter nederlaget til Franco i 1939 i tusindtal
flygtede via La Jonquera til Frankrig, hvor mange bosatte sig lige nord for grænsen. Et besøg
værd, hvis man vil runde af i den seriøse ende. Se mere på http://www.museuexili.cat/

Illustration fra museets hjemmeside
Hjemturen kan enten ske af motorvejen til Le Boulou – men landevejen via Perthus er meget
smukkere. I højsæsonen er der imidlertid altid lange bilkøer gennem Perthus. Også franskmænd
elsker at købe billig sprut.

