TAΞΙΔΙ

Σαν παλιά
καρτ
ποστάλ
Ενας ευλογημένος τόπος,
σφηνωμένος μεταξύ Ισπανίας
και Γαλλίας, σας προσκαλεί να
γευθείτε τον οίνο, τις γεύσεις
και τα αξιοθέατα της Δυτικής
Μεσογείου, με σύμμαχο τον
πάντα καλό καιρό. Κείμενοφωτογραφίες: Μάρω Κουρή.

Ο

ι δύο πρώτες εβδομάδες του
Σεπτεμβρίου είναι εποικοδομητικές για τον κόσμο του
φωτορεπορτάζ. Φωτορεπόρτερ από κάθε γωνιά του
πλανήτη δίνουν κάθε χρόνο το «παρών» στο
Περπινιάν της Νότιας Γαλλίας για να παρουσιάσουν σε συντάκτες του Τύπου, αλλά και στο ενδιαφερόμενο κοινό, τα ιστορικά-φωτογραφικά
αριστουργήματά τους. Τις Κυριακές, όμως, το
ραντεβού μετατοπίζεται σε κάποια κοντινή αμμουδιά για να αγναντέψουν το μαγικό Κολιούρ,
το Μπανιούλ ή το γειτονικό Πορτ Βεντρ, παρέα
με λίγο τυρί και λίγο ντόπιο γλυκό κρασί. Είναι
οι τρεις ομορφότερες πόλεις της καταλανικής
παραλίας Βερμέιγ. Μόλις 26 χλμ. από τα ισπανικά σύνορα, η τραμουντάνα δροσίζει το λιμάνι
του Κολιούρ. Πίσω του υψώνονται τα θεαματικά Πυρηναία, μπροστά του η Μεσόγειος. Η
πόλη γοητεύει με τα παστέλ χρώματά της, τα
καλαίσθητα, καθαρά σοκάκια, με τα ατελιέ και
τις βιοτεχνίες αντζούγιας και αμυγδαλωτών,
με το παζάρι και την ψαραγορά. Οι ρεπόρτερ
ξεφεύγουν για λίγο από τα σκοτεινά σύννεφα
των πολέμων, της κρίσης και των γκέτο για να
πρωταγωνιστήσουν σε μια... καρτ ποστάλ.
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τι να δείτε

κολιουρ

q Βρίσκεστε στην
περιοχή ΛανγκετόκΡουσιγιόν, την πιο
«παραγωγική» περιοχή της Γαλλίας σε
οίνο· έναν τόπο που
σφιχταγκαλιάζεται
από τα Πυρηναία και
τη Μεσόγειο
– εδώ λένε ότι έχει
λιακάδα 360 ημέρες
τον χρόνο. Οι λόφοι
στολίζονται πέρα
ως πέρα με αμπέλια. Εδώ θα πιείτε
το σπάνιο φυσικό
απεριτίφ Μπανιούλ
και θα ευχαριστηθεί
ο ουρανίσκος σας
τα περίφημα κρασιά
Ονομασίας Προελεύσεως Κολιούρ.
Ενας περίπατος στον
αμπελώνα μιας λοφοπλαγιάς με έναν
έμπειρο οινοπαραγωγό συνδυάζει
δοκιμή οίνων με ένα
παραδοσιακό γεύμα
που θα σας μείνει
αξέχαστο. Κοστίζει
περίπου 30 ευρώ το
άτομο και οργανώνεται από πολλά
επισκέψιμα οινοποιεία (Domaine
Claire Mayol - quai
Forgas, τηλ. 0033
468 824 184 ή 0033
622 224 529, Clos
de Paulilles, τηλ.
0033 468 980 758.
La Cave Tambour
στο Banyuls-surMer, λίγο έξω από
το Πορτ Βεντρ, τηλ.
0033 610 012 328)

ΑΚΤΗ ΒΕΡΜΕΪΓ

λανγκετοκ-ρουσιγιον

Στο κολιούρ κάντε μια πρωινή βόλτα στο καλοδιατηρημένο Βασιλικό
κάστρο του 14ου αιώνα και ύστερα επισκεφθείτε την εκκλησία Notre
Dame des Anges. Εχει θεμέλια μέσα στη θάλασσα και χτίστηκε από
διαφορετικά «κομμάτια Ιστορίας». Στην άκρη του όμορφου μικρολίμανου
ορθώνεται σαν φάρος το μεσαιωνικό καμπαναριό. Η υπόλοιπη, όμως,
αρχιτεκτονική της εκκλησίας έχει έναν μεσογειακό, γοτθικό ρυθμό. Το
ιερό είναι ένα ξύλινο, επιχρυσωμένο γλυπτό που εμπεριέχει ρομαντικές
ζωγραφικές αναπαραστάσεις. Ενας σκηνοθέτης θα το έκανε σίγουρα σκηνικό για την ταινία του. Το πυργόκαστρο του Saint Elme XVI χτίστηκε
το 1552 από τον ισπανό βασιλιά Κάρολο Ε΄ στην κορυφή του λόφου που
επιβλέπει την πόλη. Από εκεί το βλέμμα «φεύγει» πανοραμικά σε όλο το
Κολιούρ ως το Πορτ Βεντρ (ανοιχτά 3/4-30/9 από 14.30 έως 19.00).
Οι τουριστικοί οδηγοί γράφουν ότι οι έλληνες ναυτικοί που μπάρκαραν στο λιμάνι του
πορτ Βεντρ, τον 6ο αιώνα π.Χ., το αποκαλούσαν «λιμάνι της Αφροδίτης». Βρίσκεται
μόλις 3 χλμ. από το Κολιούρ. Από το 1938
που η Γαλλία ξεκινά το εμπόριο με τη Βόρεια
Αφρική το υδάτινο φυσικό καταφύγιο στο
Πορτ Βεντρ επεκτείνεται και αναδεικνύεται
σε λιμάνι ύψιστης εμπορικής σημασίας. Η
πορτ βεντρ
πόλη ανέκαθεν αποτελούσε εκδρομικό στέκι ερωτευμένων. Τα παραδοσιακά σπίτια μπερδεύονται στα σοκάκια με
τις εκκλησιές και τα καρνάγια και αφήνουν τις ιριδίζουσες αντανακλάσεις
τους επάνω στο νερό.
Στο Μπανιούλ οι αμπελώνες «χύνονται» στη θάλασσα. Κατά μήκος
της χρυσής αμμουδιάς, τα κεραμιδοσκέπαστα σπίτια με τα γήινα χρώματα δημιουργούν μια εικόνα που αιχμαλωτίζει. Σεργιανίστε τα στενά. Είναι
τόσες οι μυρωδιές από τα θαλασσινά που βγάζουν οι ψαράδες το πρωί,
από τις τέμπερες των ζωγράφων, τις ελιές των αγροτών, τον μούστο των
οινοποιών, αλλά και από την ίδια τη ζωή των ντόπιων στο χωριό. Το βράδυ παίζουν καταλανική μουσική σαρντάνα, οι παλιοί κάνουν κύκλο και
χορεύουν στην πλατεία. Μοιάζει με το τσάμικο.

πού να μείνετε
Hotel Triton (www.hotel-triton-collioure.com, τηλ. 0033
468 983 939), πάνω στην παραλία του Κολιούρ. Τόσο η βεράντα για την ηλιοθεραπεία και για το πρωινό όσο και τα δωμάτια
βλέπουν στον κόλπο του Κολιούρ με το καμπαναριό και το
Βασιλικό Κάστρο.
Le Relais Des Trios Mas (www.relaisdestroismas.com,
τηλ. 0033 468 820 507). Χτισμένο σαν κάστρο, ψηλά και μαhotel
triton
κριά από την πόλη. Από την πισίνα, το τζακούζι, τα δωμάτια και το
αρχοντικό εστιατόριο οι φιλοξενούμενοι αγναντεύουν την πανοραμική
ομορφιά όλου του Κολιούρ.

πού να φάτε
Το μεσημεράκι, μέσα στη βαβούρα της ψαραγοράς, σε όποια από τις
τρεις πόλεις και αν βρεθείτε, βρείτε ένα άδειο τραπέζι και παραγγείλτε
φρέσκια σαρδέλα ή θαλασσινά. Δοκιμάστε τις αντζούγιες που φτιάχνουν
οι γυναίκες.
Στο Κολιούρ, στο Casa Léon (τηλ. 0033 468 821 074). Καταλανικές
συνταγές εμπνευσμένες από τις ντόπιες αντζούγιες, τα σαλιγκάρια (καργολάντ), τους κεφτέδες (πικουλάτ) και το στιφάδο (σουκέτ).
Στο Πορτ Βεντρ, στο Chez Pujol (τηλ. 0033 468 820 139). Σπεσιαλιτέ του
το ψάρι σχάρας, σαλάτες ,πιλάφι και διάφορα πιάτα με φρέσκα όστρακα.
Στο Les Paquebots (τηλ. 0033 468 820 135), 100 μ. από τη μαρίνα του
Πορτ Βεντρ, θα φάτε και θα πιείτε φιλικά και πολύ οικονομικά.
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