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Camping
i oldtidsrammer
i Spanien
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Når man kommer til den gamle, romerske
man fremme. Kommer man nordfra, skal
man lige køre rundt om buen, og man er ved
indkørslen til den usædvanligt smukt anlagte
campingplads Park Playa Barà. Kommer man
sydfra, drejer man bare ind til højre. Pladsen
ligger 20 km nord for den historiske by
Tarragona – kendt for sine mange værdifulde
levn fra Romertiden.
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Park
Playa
Barà
I Ebro-deltaet foregår der en intens risdyrkning

TEKST & FOTO: SVEN PETERSEN

i havde aldrig
hørt om denne
enestående campingplads, før vi
sidste år mødte
et dansk campistpar på pladsen Camping Barcelona. Da
de hørte, at vi ville rykke de
ca. 100 km sydpå til Tarragona, anbefalede de straks pladsen. De fremhævede især de
billedskønne rammer, nærden usædvanlige ’ældrepolitik’, der blev praktiseret på
hen opleve, så vi valgte netop
dén plads, selv om vi kunne
have valgt en anden. Der ligger en hel håndfuld inden for
få kilometer.

Tilbage til oldtiden
- næsten

Straks vi efter indtjekning var

Det mægtige poolområde set fra
en af pldsens restauranter.

kommet inden for bommen,
den tidsalder. Søjler, statuer,
palmer, små og store fontæner og springvand, et hav af
smukke blomsterbede og træer. Alt var næsten, som man
kan forestille sig en by i Romertiden.
En lang, lige palmeallé går
ned gennem pladsen i retning af stranden, som ligger
lige uden for pladsen. På begge sider af denne vej ligger
de større, fælles faciliteter: et
massage- og fysioterapi-klinikken, sportsbanerne, legekøbscentret, lægeklinikken,
baren, pizzeriaet osv. Stikveje går fra denne hovedfærdselsåre ind til de mindre, lukkede afdelinger med de skyggefulde parceller. Hver enkelt
standplads har sin egen opvaskeplads - dog kun med koldt

vand. Hollænderne på pladsen lærte os hurtigt at hente
varmt vand i en spand i toiletbygningerne.
Nogle vil givet betegne
campingpladsen som én stor
syntes, der var smukt og rigtig hyggeligt og afslappende. Der var rent og rydeligt
overalt samt en behagelig atmosfære. Personalet var smilende og meget hjælpsomme.
på gæsterne. Det var næsten
umuligt ikke at falde i god
nabosnak. Jeg talte bl.a. med
et dansktalende, tysk ægtefor at holde 3 mdrs. ferie på
grund af

’oldeordning’.

Pladsen er øjensynlig ikke

med i nogen af de organiserede rabatordninger, men kører sit helt eget system. Som
noget helt eneståede kører de
desuden i ydersæsonerne en
yderst favorabel prispolitik over for pensionist-ægtepar.
Vi havde i hvert fald aldrig
hørt om det før.
Det betyder, at man her
i 2018 som seniorpar i telt,
campingvogn eller autocamper pr. overnatning kun skal
marts og indtil 20. juni. Det
ver man mere end 10 dage,
bat – og ved mere end 21 danat. Samme takster oplevede
den af disse favorable rabat-

-

En lille del af campingpladsens store poolområde - vandland set fra restauranten.
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Park Playa Barà

Carratera N-340 km 1183
ES-43883 Roda de Barà
info@barapark.es
www.barapark.es

GPS: 41º10’22’ N
01º28’11’’E
GPS p-plads ved stranden:

Akvædukten
– Pont del Diable

P-plads ved AP-7 sydgåenfrakørsel 33 Tarragona
41º08’42’ N 01º14’34’’E
Er med på UNESCO’s Ver-

Romersk stenbrud
– El Mèdol

Parkering ved Cepsa-tankstation på AP-7 sydgående
– km 237
GPS: 41º08’28’ N
01º20’43’’E

ter får man som pensionist
stauranten (man får et lille idkort ved indtjekningen). Det
kalder jeg respekt for alderdommen ;-)
Park Playa Barà er opdelt
fastliggerpladser. Dertil komlejningstelte. Pga. den måde,
som pladsen er anlagt på, fornemmer man slet ikke, hvor
bogen er pladsen tildelt 4½

Tarragona – en
romersk storby

I Romertiden hed byen Tarraco og var regionshovedstad.
Der er bevaret usædvanligt
mange levn fra tiden for 2.000
år siden. Det var årsagen til,
at vi allerede hjemmefra havde bestemt, at vi ville besøge

byen. Vore venner, som havde anbefalet os campingpladsen, havde også givet os koordinaterne til en underjordisk
p-plads midt i byen - faktisk
under ramblaen. I en brochure med bykort så vi, at der
tret, lige ved stranden. Så den
brugte vi de gange, vi kørte
ind til byen. Den er oven i købet overdækket, så bilen står i
skygge. Buslinjerne har stoppested lige uden campingpladsen - ved siden af den
gamle bue. Det er også en
transportmulighed.
En god ven og tidligere
kollega, som er meget biologikyndig, besøgte sammen med

camperede bl.a. ude i det store Ebro-delta syd for Tarragona. Hans begejstrede beskrivelser af bl.a. det rige fugleliv
i det enorme vådområde gjorned en dag. Det var så enestående en oplevelse, at jeg vil
beskrive denne tur i en særskilt artikel senere.
Barà var én lang, afslappende og berigende oplevelse. Vi
kommer meget gerne igen.
Stor tak til Kirsten og Mickey

Den 2000 år gamle romerske
akvædukt transporterede vand
til Tarragona helt frem til slutningen af 1700-tallet - og står
stadig. Gad vide, om byens
moderne bygninger i baggrunden holder så længe...

ter er bygget kort tid før Kristi
fødsel. I midten ses resterne af
en kristen kirke fra det 12. århundrede.

