Vakantie vanuit Casa Álamos

informatiebrief voor individuelen, koppels, gezinnen en groepen

Om te beginnen: heel hartelijk dank voor uw interesse in Casa Álamos Bed & Breakfast en uw
interesse om onze prachtige landstreek (Comarca) de Ribagorza te komen ontdekken. Wij zijn Gerrit
en Corrina Kruis en wij gaan u in deze informatieve brief over een groot aantal zaken informeren.
Over de Pyreneeën en de streek en over hetgeen wij aan u en uw gezelschap te bieden hebben.
Over de wandelmogelijkheden en over de (motor) toertochten door de streek. Over leuke oude
stadjes. Over culinair, cultureel, architectuur, natuur en geologie. En natuurlijk komt ook outdoor aan
bod. Want tenslotte is de Ribagorza een ongelooflijk compleet en ook uitdagend vakantiegebied;
zowel voor de individuele vakantieganger als voor de mensen die in groepsverband of familieverband
willen komen.
Om al deze aspecten onder uw aandacht te brengen hebben wij deze informatieve brief voor u
gemaakt. Want we kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn. Waar ligt die “Ribagorza” eigenlijk
en hoe kom ik daar? Hoe ziet het landschap er uit en wat zijn de toeristische hoogtepunten en
mogelijkheden? Wat is er zoal te beleven en te zien? Hoe ziet het weer er normaal gesproken uit en
wat en wat moet er dan allemaal mee in de koffer of rugzak? Wat kan ik van een groepsarrangement
verwachten en hoe liggen dan de prijzen? Op al deze vragen krijgt u antwoord. En heeft u na het
lezen van deze informatiebrief nog vragen neem dan gerust nog eens contact met ons op.

Pyreneeën

De Pyreneeën is een redelijk jong gebergte,
ongeveer 60 miljoen jaren geleden ontstaan omdat
het Iberisch schiereiland vanuit het zuiden in botsing
kwam met het Europese continent. Wat eens een
zee was werd omhoog geduwd. Later schoven grote
ijsmassa’s over het gebied, ook hun sporen
achterlatend. Deze gebeurtenissen (het omhoog
stuwen, het water en het ijs) hebben een prachtig
gebergte doen ontstaan, verrassend mooi, erg ruig
en met een enorm grote landschappelijke variatie.
De bergketen vormt de natuurlijke grens met
Frankrijk en loopt over een lengte van 430 kilometer van de Golf van Biscaye naar de Middellandse
Zee. Van noord naar zuid is het gebergte nergens breder dan 80 kilometer. Veel mensen associëren
het woord “Pyreneeën” uitsluitend met Frankrijk, maar dat is natuurlijk onterecht. Ruim meer dan de
helft is Spaans; het is naar onze mening gelukkig ook de mooiste en meest interessante helft! Het
Spaanse gedeelte is ruiger, droger en landschappelijk gevarieerder. Overal in het landschap tref je

de sporen van ijs en van water. Het gebergte huisvest een aantal van Spanjes mooiste natuurparken
zoals PN Aiguestortes y Estany Sant Maurici, PN Posets Maladeta en PN Ordesa y Monte Perdido.
In de klassieke mythologie was het de prinses Pyrene die haar naam gaf aan het zojuist gevormde
gebergte.

Ribagorza

De Ribagorza is een landstreek in de provincie Huesca, op zijn beurt weer één van de drie grote
provincies die tezamen de autonome provincie Aragón vormen. De andere twee provincies in Aragón
zijn Zaragoza en Teruel. De Ribagorza ligt in het uiterste noordoosten van Huesca en grenst in het
oosten aan Catalunya en in het noorden aan Frankrijk. Graus, Benabarre en Benasque zijn de
belangrijkste plaatsen. Het oppervlakte van de Ribagorza bedraagt 2459 km² en er wonen ongeveer
12.000 mensen in de streek. Zéér dun bevolkt dus! De geschiedenis van de streek gaat heel erg ver
terug, al in de 10e eeuw wordt de streek als zodanig genoemd. De toen aanwezige Moren werden
vanuit het noorden door de katholieke kerk en door Christelijke ridders verdreven en er werden
kastelen en kerken gebouwd als tekenen van macht en bezetting. De huidige Ribagorza begon zich
als landstreek te vormen. Later hebben de Graven van de Ribagorza hun grondgebied weliswaar bij
het koninkrijk van Aragón ingelijfd zien worden, maar ze hebben toch altijd een grote zelfstandige rol
binnen dat koninkrijk kunnen en mogen vervullen. Daardoor is er een sterk gevoel van trots en
traditie ontstaan, met een mooie culturele waarde en rijkdom Het landschap is oneindig gevarieerd
en dat van zeer sterke contrasten. Van wijnvelden en groene vlaktes in het uiterste zuiden (hoogte
ongeveer 800 meter boven zeeniveau), via de lieflijke valleien van de drie belangrijkste rivieren
Ésera, Ribagorza Noguera en Isábena (onze vallei), tot aan de hoogste pieken van de Pyreneeën in
het noorden. Met Spanjes twee na hoogste bergtop, Pico Aneto (3404 meter) als hoogste punt.

Visalibons

Visalibons is een klein authentiek boeren gehucht op
1100 meter hoogte, gelegen naast onze “huisberg” de
Turbón (2492 meter). Er staan ongeveer 15 huizen in
het dorp, merendeel oude boerderijen opgetrokken uit
grof natuursteen. In de winter wonen er maar 4 – 6
mensen in het dorp; gedurende de Semana Santa (de
week voorafgaande aan Goede Vrijdag) en in augustus
komen een aantal families even terug naar hun
(geboorte) huis in Visalibons en telt het dorp ongeveer
25 – 30 bewoners. De geschiedenis van het dorp gaat
net zo ver terug als die van de streek. Al in de 10e eeuw
woonden er mensen die er onder andere gewassen
verbouwden voor de kloosters van Obarra en Roda de
Isábena en voor de soldaten die de kloosters en de
mensen moesten beschermen. Andere oudere namen
voor het dorp zijn onder andere Elleboni, Villa Luponis,
Villalobos en Bissalebons.

Hoe in Visalibons te komen

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de streek
is afgelegen en ver weg van bijna alles. Openbaar
vervoer is er nauwelijks en om dus volop van de streek
te kunnen genieten dient men gewoon te beschikken
over eigen vervoer. Een bezoek met eigen auto of motor
kan uitstekend. Vanaf centraal Nederland is het ongeveer 1400 kilometer enkele reis, vanaf Brugge
ongeveer 1200 kilometer. U rijd vanuit Frankrijk via de Vielha tunnel de Ribagorza binnen. Voor de
mensen die niet lang willen autorijden is een Fly-drive een uitstekend alternatief. Vanaf Barcelona is
het bijna 300 kilometer, vanaf Reus 210, vanaf Girona ongeveer 350 en vanaf Zaragoza 225
kilometers naar Visalibons. Autohuur en vliegtickets zijn verrassend goedkoop tegenwoordig. Er zijn
geen files. Bovendien bespaart u zich zowel op de heenreis als op de terugreis (waarschijnlijk) een
overnachting halverwege Frankrijk; dat zijn twee extra dagen genieten op uw vakantiebestemming!
Voor de mensen die in een groep de streek willen komen bezoeken, is er nog een andere
mogelijkheid. Voor deze groepen kunnen wij op verzoek voor vervoer zorgen. Dat houdt in dat we uw
groep kunnen komen ophalen en kunnen wegbrengen van en naar het vliegveld en voor vervoer door
de streek kunnen zorgen.

(Berg) Wandelen

De Ribagorza is een waar wandelparadijs.
Hooggebergte, middelgebergte, prachtige valleien en
lieflijke groene gebieden wisselen elkaar snel af. Het
landschap is elke keer weer anders en dat staat
garant
voor
oneindig
veel
prachtige
wandelmogelijkheden, zowel voor de geoefende
(berg) wandelaar als voor de wandelaar de het wat
rustiger aan wil doen. Ook zijn er een aantal geologie
routes, vogelroutes en botanische routes in de streek.
We hebben een groot aantal van deze
(rond)wandelingen voor onze gasten beschikbaar in
tekst en in kaart, en ook voor GPS coördinaten kan vrijwel altijd gezorgd worden. Alle in onze
wandelklappers aanwezige routes hebben we zelf gelopen en daarna uitvoerig voor u beschreven; u
mag de wandeling van uw keuze uit de klapper halen en meenemen. Alle dagen weer! Ga nooit
zonder weersverwachting op pad en zorg voor een goede uitrusting. Voor wandelaars hebben we
een uitgebreid informatief document beschikbaar welke “Wandelen vanuit Casa Álamos” heet. U
kunt het downloaden vanaf onze website maar we sturen het u op verzoek ook heel graag op.

Outdoor

Een uitdagend landschap zorgt voor uitdagende
activiteiten. Casa Álamos B&B heeft een
samenwerkingsverband met in het nabijgelegen
Campo gelegen buitensportbedrijf Sin Fronteras. Een
team van enthousiaste en professionele instructeurs
en begeleiders staat klaar om u mee te nemen in de
wereld van het raften, canyoning, via ferrata, paddle
surf en tal van andere adrenaline verhogende
buitensportactiviteiten.
Wij kunnen
u prima
informeren over de activiteiten en maken ook graag
de boeking van de activiteiten voor u. Daarnaast kunt
u natuurlijk ook uw eigen activiteiten ontplooien zoals
mountainbike bijvoorbeeld. Er zijn tal van routes
beschikbaar. Voor mensen die meer over outdoor
willen weten hebben we een uitgebreid informatief document beschikbaar welke “Outdoor vanuit
Casa Álamos” heet. U kunt het downloaden vanaf onze website maar we sturen het u op verzoek
natuurlijk ook heel graag op.

Architectuur

De Ribagorza herbergt een grote schat aan (vroeg) Romaanse bouwwerken, welke een bezoek meer
dan waard zijn. Over de rivieren Isábena en Esera liggen tal van prachtige Romaanse bruggen,
informatiepanelen vertellen er over. De streek is werkelijk vergeven van de kleine en verscholen
kerkjes en kapelletjes. Velen dateren uit de periode 10e tot 12e eeuw, de periode van het
terugdringen van de Moorse bezetter uit de streek. Ook de kloosters van Obarra, Alaón en Sopeira
en de kastelen van Benabarre, Samitier en Fantova stammen uit die periode. In de vallei van Boí
treffen we een verzameling prachtige kerken uit de vroeg Romaanse periode welke allen op de
Unesco Wereld Erfgoed Lijst staan. De kathedralen
van Roda de Isábena en Graus zijn zeker de moeite
waard. Architectonisch hoogtepunt is het bezoek aan
het bedevaartoord Santuario de Torreciudad, een
kerk van het Opus Dei genootschap. U hoeft
helemaal niets met religie te hebben, maar de locatie
en het buitengewoon indrukwekkende gebouw zullen
zeker indruk op u maken. Het kleine verscholen
plaatsje Montañana is een reis terug in de tijd. Van
oorsprong nog Moors maar later werden er
Christelijke kerken gebouwd aan een wirwar van
kleine straatjes van natuursteen. Vele middeleeuwse
details beheersen het straatbeeld in dit bijna verlaten
dorpje.

Culinair

Spanjaarden zijn echte smulpapen en levensgenieters en dat vindt je ook terug in hun keuken. Tal
van prachtige producten komen er uit de streek. In het uiterste zuiden en grenzend aan de Ribagorza
treffen we de prachtige wijnstreek Somontano. Een autotocht langs diverse leuke bodega´s (met
proeflokaal en aankoop gelegenheid) is een mooie dagbesteding. Men kan dan tevens bezoeken
brengen aan boerderijen waar heerlijke schapen en geitenkazen worden gemaakt en waar
overheerlijke olijfolies, likeuren of honingen worden geproduceerd. In de buurt van Benabarre staat
de chocoladefabriek van Brescó. De streek staat verder bekend om zijn grote variatie in (gedroogde)
worstensoorten. Elk jaar wordt in Graus het festival “Dia de Longaniza” (Dag van de Worst)
georganiseerd met een vermelding in het Guiness Book of Records voor “langste worst van de
wereld” als resultaat. In de seizoenen vinden veel paddenstoelenzoekers hun weg in de oneindige
bossen en tevens staat de streek ook bekend om zijn truffelcultuur.

Geologie

Ongeveer 60 miljoen jaren geleden werden een Europese en een Noord Afrikaanse landplaat tegen
elkaar aan gedrukt en daardoor ontstonden de Pyreneeën. Enorme krachten kwamen er vrij,
aardlagen werden verschoven en gevormd, en massa's water en ijs konden vrij haar werk doen en
haar sporen achter laten. Er onstond een voor geologen buitengewoon interessant gebied. Op
oneindig veel locaties openbaren tal van geologische fenomenen zich aan het publiek, het is een
soort van geologisch open lucht museum. Diverse universiteiten en bedrijven geven hun
geologiestudenten praktijklessen in de streek. In de Vallei van Roda kan men met de auto en lopend
tal van geologisch interessante locaties bezoeken; er lopen wandelroutes langs en via infopanelen
wordt uitleg gegeven. Ook in de naastgelegen streek Sobrarbe is genoeg te zien. De geologische
locaties rondom Ainsa en een geologisch museum in Ainsa zijn de moeite waard. In het nabijgelegen
Arén treft u een thema museum over dinosauriërs. Naast het museum zelf kunt u ook (wandelend) de
locaties bezoeken waar opgravingen zijn gedaan.

Leuke oude stadjes en cultuur

De streek herbergt tal van leuke plekjes, stadjes en dorpjes waar men met de diverse autoroutes
langskomt. Roda de Isábena herbergt Spanje´s kleinste kathedraal (onder begeleiding te bezoeken,
erg fraai) en tevens een leuk ambachtelijk streekmuseum. De hoofdstad van de streek Graus
herbergt een aantal mooie kerken, een Orthodox Iconenmuseum, het mooi ingerichte Espacio
Pirineos, een fraai streekmuseum en een prachtig dorpsplein. In het nabijgelegen La Puebla de
Castro treft men Romeinse opgravingen en iets verderop ligt het indrukwekkende bedevaartsoord
Santuario de Torreciudad. In Campo treft men een leuk museum met ouderwets en traditioneel
speelgoed. Benabarre, Samitier en Puebla de Fantova hebben hun mooie kastelen welke vanaf een
hoogte over de streek uitkijken. In Arén treft men geologische wandelingen en tevens het dinosaurier
museum. Het kleine vestingstadje Ainsa is ook zeker een bezoek waard. Het oude en hoog gelegen
gedeelte (casco antiguo) is gelegen aan een prachtig oud dorpsplein en dit deel herbergt onder
andere een geologisch museum, een fraai streekmuseum en een natuurmuseum met een gedeelte
ingericht als opvang voor roofvogels. Er zijn diverse gezellige terassen en in het seizoen worden er
met regelmaat festivals en markten gehouden. Een bezoek aan het kleine plaatsje Montañana brengt
u terug in de middeleeuwen. Benasque was vroeger de hoofdstad van de streek maar ademt nu de
sfeer van een ski en buitensport oord uit. Totaal ingesloten door hooggbergte treft men er onder
andere ook goede buitensportwinkels en leuke horeca. De Vallei van Boí is een dagtocht zeker
waard. De Romaanse kerken die allen op de Wereld Erfgoedlijst van Unesco staan zijn een

hoogtepunt, alsmede de diverse kleine leuke oude stadjes zoals Barruera, Taull, Durro en Boí. Het
landschap is ook nog eens zeer spectaculair en men kan helemaal aan het einde van de vallei tot aan
de skiliften rijden of naar de stuwdam Cavallers gaan. In het voorportaal van PN Sierra de Guara ligt
het leuke oude stadje Alquezar, met naast leuke straatjes ook mooie wandelmogelijkheden en zeer
veel gieren.

Met kinderen

Wat betreft uitgaan en nachtelijk vertier heeft de
streek niet veel te bieden. Toch is er enorm veel
te doen voor jeugdige vakantiegangers. In tal
van rivieren en meren kan men heerlijk
zwemmen en watersport bedrijven. Een
wandeling wordt ook voor de jeugdigen extra
leuk als men bijvoorbeeld onderweg een
geocache mee kan pikken of een spectaculaire
locatie kan presenteren zoals de uitdagende
Trappen in de Congost de Mont Rebei. Een dag
outdoor zal waarschijnlijk ook niet mogen
ontbreken op het “what to do” lijstje van de jeugd
en ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste
adres. Een bezoek aan een geologisch locatie
wordt extra interessant als de kinderen met een
hamertje op zoek kunnen gaan naar fossielen. In het nabijgelegen Campo treft u een museum met
als onderwerp “traditioneel speelgoed” en ook het dino-museum van Arén is erg leuk. Een bezoek
van een dagdeel (of langer) aan een imker is leerzaam en leuk. Men leert het leven van de bij beter
kennen en gehuld in beschermende kleding gaat men het veld in om te zien hoe een bijenkolonie
huist en functioneert.

Natuur

Het is het intrappen van een open deur. Naast
een fantastisch en eindeloos gevarieerd
landschap herbergt de Pyreneeën ook een
uitbundige en unieke (berg)flora en een zeer
interessante fauna. Voor liefhebbers, fotografen
en verzamelaars. Gieren kom je overal en altijd
tegen. Met name de Vale gier is een veel
vookomende verschijning. Daarnaast treft men
met regelmaat de Aasgier en de Lammergier en
sinds kort worden er ook weer Monniksgieren in
de streek gesignaleerd. Een bezoek aan het
voederen van de gieren in Santa Cilia de
Panzano is een unieke gelegenheid om kennis te
maken met deze imposante vogels. Met name het
middengebergte
herbergt
een
grote
verscheindenheid aan roofvogels. Rond ons huis
en ons dorp hebben vogelliefhebbers inmiddels
meer dan 90 verschillende vogelsoorten gespot.
De streek is een paradijs voor de planten en
bloemenliefhebbers. Orchideeën, rotsplanten, de
vegetatie van het hooggebergte en tal van andere
waardevolle bloemen en planten zijn er in
overvloed te vinden. Personen die vlinders
spotten en fotograferen zullen zeker aan hun
trekken komen. Er zijn veel gebieden met een
geisoleerde en afgelegen ligging. Nat, droog, laag
en hoog; met vaak een geheel eigen flora en
fauna als resultaat. We hebben voor de
liefhebbers tal van gidsen en naslagwerken beschikbaar. Onder de wandelingen hebben we er een
aantal die in het teken staan van vogels of planten en bloemen.

Tot slot

We hebben u een opsomming gegeven van heel veel zaken die in de Ribagorza en de Pyreneeën te
vinden zijn. Dit document kan een stukje voorpret en een voorbereiding van uw aanstaande vakantie
in ons B&B zijn! Toch kunnen we ons voorstellen dat er bij u nog wat vragen opborrelen. We stellen
contact en vragen, over welk onderwerp dan ook, altijd zeer op prijs. Ook als het gaat om de heen en
terugreis of het boeken van een hotelletje halverwege Frankrijk. Op onze linkspagina treft u tal van
handige en bruikbare links naar diverse onderwerpen.
Met hartelijke vakantiegroeten,
Gerrit en Corrina
Casa Álamos B&B
Calle Unica 13
22484 Visalibons (HU)
Spanje
casaalamos@hotmail.com
www.casaalamos.com
tel. (+34) 974344779

