
Pic Néoulos 
 
 
En lätt vandring till 1256 meter över havet 
 
Hunden Saki och jag hade valt den lätta vandringen denna fina torsdag i början av 
oktober. Ja, det vill säga Saki hade ju inte så mycket att säga till om, men som alltid 
pigg och lycklig över att få komma med på promenad. 
 
Färden med bil upp från Perthus gick på slingriga vägar, stundom besvärlig med 
solen rakt i ögonen. Väl framme vid restaurangen några km nedanför Néoulos blev 
det många glada återseenden. Kul att åter träffa nimrosor efter en ganska lång tid i 
Sverige. 
 
Så påbörjades vandringen från en parkering lite längre upp. Vi var väl ca 30 personer 
som lunkade på efter Annica, som ledde turen först genom ett skogsområde och 
därefter ut på de avbetade, vackra ängarna längre upp. Där var det lätt att gå och 
samtidigt härligt att känna doften av backtimjan som täckte marken. 
 
Ännu lite längre upp träffade vi på ett enkelt stängsel av taggtråd, som åtminstone 
jag först efter en liten stund förstod utgjorde gränsen till Spanien. Därifrån kunde alla 
beundra den magnifika utsikten bort mot Rosesbukten och ännu längre. Man kunde 
nästan känna sig som de rovfåglar som gled runt på uppvindarna och spejade över 
nejden. 
 
Den lite kyliga morgonen hade gjort att flera hade klätt sig i jackor eller tröjor. Men 
här uppe sken solen och vandringen gjorde oss svettiga. Jackor och tröjor togs efter 
hand av och hamnade i ryggsäckarna. Väl framme vid masten på toppen av Néoulos 
blåste en stilla vind, precis lagom för att slå sig ned med den medhavda matsäcken. 
En bättre utsikt över slätten i Roussillon kan man inte tänka sig, den är helt fantastisk 
och värd varje steg dit upp.  
 
Nedfärden vart förstås ännu lättare. Väl åter vid den lilla restaurangen blev en kopp 
kaffe eller ett glas öl den perfekta avslutningen på en underbar dag.  
 
Stort tack till Annica och Ulf Landby som stod för hela arrangemanget. Det kunde inte 
ha varit bättre ! 
 
Och, jo, väl inne i bilen somnande Saki som en stock medan matte körde hem. 
 
Carin med kompisen Saki 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

Färdledaren Annica 


