TUR NR. 30.
Aquadukten ved Nerja.
Puente de Aguila aqueduct.

En tur der starter ved www.supersol.dk Calle Rosario 1, Torrox.
Turen er en frem og tilbage tur.

Højdemeter:

Ca. 50 m.

Længde tur:

Ca. 2 km.

Varighed:

Det tager ca. 20 mim. at kører fra Torrox til viadukten.

Sværhedsgrad:

Denne tur betegnes som let.
Vi var 4 der gennemførte turen i aldersklassen 58 – 63 år.

Udstyr:

Travesko/sandaler og vand.

Gennemført:

August 2013.

Start ud i Torrox kør på den gamle vej N340 gennem Nerja.
Udenfor Nerja drejer man til højre af den lille vej som er vist på B2 fotoet.
Vejen kommer lige efter man har krydset broen over Barranco de Maro. (Kløften ved floden, Maro)
Man kan se aquadukten umiddelbart til venstre inden man drejer fra N340.
Vores mål med turen er den flotte viadukt samt den flotte tur ned til vandet.
Aquadukten blev bygget ca. år 1880 for at kunne lede vand til sukkerrørsproduktionen inde i Maro.
I dag bliver aquadukten brugt til vanding af markerne samt drivhuse.
Aquadukten blev renoveret i 2011.
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B1
Vi starter ud i SUPERSOL Calle
Rosario 1, Torrox.

B2
Vi drejer til højre lige efter
den nye bro, fortsætter af
vejen, krydser broen på
fotoet og parkerer ved de
andre biler.
Vi skal ned på stien der går
under broen.
Følg stien på det højere
niveau og gå hen imod den
nye bro samt den flotte
aquadukt.
Hvis man zoomer ind kan
man se en sti i det fjerne.
Denne sti bruger vi på
tilbageturen til bilen.
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B3
Her ser vi partiet fra den
gamle bro.
Vi går ned på stien, der fører
frem til aquadukten.

B4
Her nærmer vi os
aquadukten.
Et usædvanligt flot muret
bygværk.
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B5
Vi nyder det flotte bygværk.

B6
Man kan hvis man har mod
på det fortsætte et stykke op
af flodlejet.
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B7
Andre end os har fået den
fine ide.

B8
Vi går imidlertid tilbage under
den flotte bro på vej ned mod
havet.
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B9
Man går af en fin grussti ned
mod havet.
Her er meget frodigt i august
måned.
Der er haver til begge sider,
men bi ser ikke nogen i den
frodige bevoksning.
Derimod kan vi hører at der
er mennesker omkring os.

B10
Snart nærmer vi os havet.
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B11
En fin lille bugt åbenbarer sig.
I dag er der besøg af
kajakroere på tur.

B12
Nu går vi samme vej tilbage
som vi kom af.
Inden vi når den gamle bro
søger vi op af en sti til
venstre.
Stien fører direkte op til bilen.
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