Vijf redenen om Pamplona te bezoeken

Pamplona, de hoofdstad van Navarra en gelegen in de vruchtbare weide van
de rivier Arga, is een stad vol geschiedenis en tradities. De straten en de
pleintjes in het historische centrum bewaren een monumentale verzameling
die een glimp tonen van zijn stichter, de Romeinse generaal Pompeyo in het
jaar 75 na Christus. In de stad leven traditie, natuur en moderniteit
harmonieus samen waardoor de bezoeker zeer gevarieerde activiteiten kan
doen zoals wandelen in het rijke architectonische patrimonium, ontspannen
in de parken en op terrassen, genieten van het goede eten en zijn
kwaliteitsvolle gastronomie, het bezoeken van monumenten of het
deelnemen aan culturele- en sportevenementen.
Er zijn vele redenen om deze stad te bezoeken. Maar de historische
rijkdom, San Fermin, de wandelingen en trajecten in de binnenstad, de
culturele activiteiten en de natuurlijke gastronomie zijn 5 van de meest
aantrekkelijke redenen om een stop te houden in Pamplona, waar de
gastvriendelijkheid van zijn inwoners het perfecte verblijf vervolledigen.
1. Een rijk patrimonium dat iedere dag verbetert
De stad lijkt ontworpen op maat van de stappen van de bezoeker die het
wenst om tijdens lange wandelingen de grote erfenis van zijn voorouders te
observeren. Met meer dan 5km traject kan men het grootste deel van de
stad doorkruisen langs de muren van Pamplona, verklaard als Nationaal
Monument, dat deel uitmaakt van een van de meest interessante en best
bewaarde oorlogse gebouwen in Europa.

Ook kan men verschillende monumenten bezoeken die het patrimonium van
de stad vervolledigen. Bij deze monumenten zien we de kathedraal van
Santa Maria dat, gebouwd boven het oude centrum van Pamplona in de
eeuwen XIV en XV, getuige was van de kroning van de koningen, reünies
van het Hof en het bewaart verscheidene relikwieën en resten dat men kan
zien in Occidens. Ook hier valt de kerk van San Nicolas in het oude centrum
op of de kerk van San Cernin in gotische stijl; het Palacio de Condestable,
een oud paleis van koningen en exponent van de XVI eeuwse architectuur,
of de Camara de Comptos, een gotisch gebouw dat als nationaal monument
werd verklaard in 1868.
2. Omdat het de wieg is van het universele feest San Fermin
Iedere 6 juli opent de bekende pop “Chupinazo” het bekendste feest van
Spanje: San Fermin, een uniek en gedenkwaardig feest. Gedurende negen
dagen ontvangt Pamplona duizenden personen die jaarlijks genieten en
deelnemen aan de vreugde van dit feest. De muziek, de stierenrennen, de
rode zakdoeken en de witte kledij zijn de grote hoofdrolspelers in de straten
van de hoofdstad, samen met de vreugde van deze dagen van feest.
Bij het stierenrennen zijn er zes stieren die die ervoor zorgen dat de
spanning in de straten van Pamplona toeneemt wanneer honderden mensen
de hoofdrol spelen in een van snelste races. Alle zenuwen en levendige
sensaties monden uit in de stierenarena, waar in de namiddag de
stierengevechten plaatsvinden met de grootste stieren voortkomend uit de
beste fokkerijen.
3. Voor zijn wandelingen en tochten
Pamplona nodigt zijn bezoekers uit om door zijn straten te wandelen langs
verschillende trajecten bedacht om maximaal te genieten van de
architectuur, historie en natuur. Begeleid door de rivier Arga en gedurende
verscheidene kilometers kan men een grote wandeling organiseren langs
het Parque Fluvial del Arga langs historische bruggen, molens, boulevards
en tuinen die een oneindig aanbod van activiteiten aanbiedt voor elk
publiek. De molen van San Andres, de Batan de Villava en het Museo de
Educación Medioambiental bieden een culturele toets aan deze route, waar
men activiteiten met een vormend en informatief karakter heeft gelinkt met
het territorium en het milieu.
De oude stad en het rijke patrimonium van Pamplona is ook het toneel van
de reeds vermelde stierenrennen. Nieuwsgierigen en toeristen willen de 825
meter kennen die de wereldberoemde race beloopt en dat gaat van de
helling van Santa Domingo tot de Plaza de Torros.
4. Voor zijn cultureel aanbod
Het museum van Navarra is een goede optie om de geschiedenis en de
evolutie van de kunst van Navarra te observeren vanaf de prehistorie tot
het heden. Binnen kan men belangrijke meesterwerken aanschouwen zoals
het portret van Marqués de San Adrián, geschilderd door Francisco de Goya
of het Romeinse mozaïek Triunfo de Baco. Vooraan buiten aan het gebouw

is de enige plaats waar men een civiele renaissancestijl kan zien in
Pamplona.
Aan de andere kant zijn er het Palacio de Baluarte en het Teatro Gayarre
die grote culturele evenementen herbergen die tot de beste spektakels
behoren op nationaal vlak. Ook hier is de Ciudadela de Pamplona het toneel
van evenementen en concerten in open lucht, zoals vanaf 13 juni het “360
Festival”, een tweede editie van onafhankelijke muziek
5. Voor zijn tijdloze gastronomie
Hoewel de spiesjes van Navarra één van de bekendste gastronomische
elementen zijn van Pamplona is het zeker dat de geografische diversiteit
van het territorium voor een grote variatie zorgt in kwaliteitsproducten.
Groenten uit eigen tuin, vlees met veel smaak, rode, witte en rosé wijnen,
kazen of pacharan zijn de hoofdrolspelers in de keukens van de
kwaliteitsrestaurants in Pamplona.
http://www.turismo.navarra.es/hol/home/

