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På den store klinge i Pyrenæerne
Vores cykelglade svigersøn har bidraget med denne turbeskrivelse for cykelentusiaster.
Hvis du dyrker motionscykling derhjemme, må du ikke snyde dig selv for at tage din cykel med til
Maureillas. Selvom Tour de France sjældent kommer forbi området, er her faktisk nogle fantastiske
stigninger, som let kan tage pusten også for mere garvede cykelryttere.
En fordel ved området, hvor Pyrenæerne dypper sine klipper i Middelhavet, er, at stigningerne er lidt mere
hemmelige, og du oplever derfor ikke det tryk på de gode ruter, som du ofte vil opleve på de mere kendte
cykelruter i Frankrig. Et andet plus er, at de gode stigninger er små veje uden trafik. Her kan du nyde den
ensomme lyd af klokker fra fritgående køer kun afbrudt af din egen dybe ånde.

Området omkring Maureillas er godt dækket af Google Earth, og det kan derfor anbefales, at du planlægger
dine egne ruter hjemmefra. Tips! Google Street View er et godt redskab til at undersøge, om dine ruter har
asfalt- eller grusunderlag.
Fra huset i Maureillas går en asfalteret vej - D13 - til Cerét via Las Illas på godt 36 km. Ruten er god for den
nye klatrer med en kategori 2 stigning, en kategori 3 stigning og to kategori 5 stigninger. Ruten afsluttes
med en lang stejl nedkørsel. Køres ruten fra den anden side, starter den fra Céret med en stigning på 10 km
med en gennemsnitsstigningsprocent på 6,5 svarende til en kategori 1 stigning. Visse steder er stigningen
mere end 10%.

Udsigt over Canigou massivet omkring trægrænsen

Udsigt over Céret fra et sving på opstigningen mod Las Illas

For den mere øvede rytter kan der køres videre op i dalen langs floden Le Tech, hvor der er flere krævende
ruter.
Her kan anbefales den asfalterede rute D 43 mod den lille bjergby Corsavy og herfra videre mod Batere,
som er et vandrehjem med restaurant ved en forladt mine. Ruten starter i Arles-sur-Tech. Fra Maureillas
udgør ruten 38 km (76 km t/r), heraf 20 km op af to kategori 1 stigninger, som til sammen kunne udgøre en
stigning uden for kategori. Den første del af stigningen mod Corsavy er meget stejl med en stigningsprocent
på næsten 10 i gennemsnit, men derefter flader stigningen ud og bliver helt overkommelig, så den smukke
udsigt til fulde kan nydes.

Byen Corsavy på opstigningen mod Batere

For de hårde drenge kan der køres helt frem til slutningen af dalen ved byen Prats-de-Mollo-la-Preste
(ca. 37 km fra Maureillas), hvor der er flere stejle og lange stigninger op i Pyrenæerne.
Af de mere kendte stigninger fra Tour de France er den nærmeste Plateau de Beille ca. 160 km fra
Maureillas.

