Middelalderby og den ældste og største korkeg i regionen
Dette er en lille hygge-tur i omegnen af Maureillas, som kan gøres på et par timer.
Kør til Céret, enten af D18 eller over St. Jean af D115. Fortsæt mod Amélie-les-Bains
af D115 og drej til venstre mod Palalda i rundkørslen. Det virker forkert, da Palalda ligger på
højre side af floden, men den er god nok!
Når I har krydset floden, er der blot 2 km. til Palalda, følg blot vejen. Man parkerer på en
lille parkeringsplads på højre side af vejen ved indgangen til byen.

Palalda er en meget lille men meget sød landsby, hvor der absolut ingenting sker. Gå en tur
i de krogede snørklede bilfri stræder, og nyd udsigten over til Amélie-les-Bains Der findes
en enkelt bar, hvor man kan slukke tørsten. Man kan være heldig, at der er et lille marked. I
byen findes en middelalderkirke, et museum og lidt kunsthåndværk.

Fortsæt videre af vejen I kom af. D618 bliver til D15 mod Céret. Når I har krydset floden og
er tilbage på hovedvej D115 igen, kør da til højre et kort stykke mod Céret, og derefter til
venstre mod Reynés. Det er nemt at overse denne afkørsel, det er nærmest en gade.

Efter et par kilometer støder I på
et hårnålesving. Her drejer I fra til
venstre mod Col de Boussells. Følg
vejen og drej til højre når I møder
et skilt mod Mas Santol. Meget lille
dårlig vej, men skiltningen ”CHENE
LIEGE” (korkeg) fører jer sikkert frem
til træet.
Mas Santol indgår også i en 13 km.
cirkulær vandretur i området.
Se den gratis gude “Le petit Guide
Rando”, som fås på turistkontoret i
Céret.

Kør tilbage samme vej og fortsæt nu til højre, der hvor I drejede ind til Mas Santol. Denne
vej fører til Céret, og derfra finder I hjem til Maureillas.
Kør langsomt og nyd den fabelagtige udsigt. Man kan se havet på en klar dag. Stop evt. når
I passerer floden, man kan holde lige på den anden side. Der er en flot gammel gangbro på
højre hånd med brusende vand og bassiner i bunden.

