TUR NR. 31.
La Caleta
En tur der starter udenfor Maro ved hovedvej N340 mellem kilometersten 302 og 303.

Højdemeter:

Ca.200 m.

Længde tur:

Ca. 8 km.

Varighed:

Afhængig af pauser ca.3,0 timer.

Sværhedsgrad:

Turen er nem. Der er en opstigning til Caleta, men klares stort set uden problemer. På
tagryggen af Caleta er stien ujævn med klippestykker.

Udstyr:

Travesko eller sandaler og en flaske vand.

Gennemført:

August 2015.

Turen er en rundtur.
Starten og afslutningen er den samme som beskrevet under tur nr. 26.
Er man i god form eller har tid til det kan disse 2 ture lægges sammen.
Start ud i Torrox og kør til Nerja. Kør igennem Nerja og forbi Maro på N340.
Parker bilen få km udenfor Maro på den asfalterede parkeringsplads nær km-sten 302.
Turens mål er bjergryggen på, La Caleta.
Turen er utrolig smuk og ligger tæt på Torrox.

Vi er blevet inspireret til turen ved at læse bogen, "Fod på Andalusien 2" skrevet af Else Byskov.
Anbefaler hermed at købe bogen eller låne denne på biblioteket.
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B1
Vi benyttede denne
parkeringsplads, der stort
set var tom.
Nedgangen mod stranden
og starten på vores tur er
ved en
jordparkeringsplads lidt
længere henne af
hovedvejen til højre.
Her var der stuvende fyldt
med biler der hverken
kunne komme frem eller
tilbage.
Hvad gør man ikke for at
spare 200 m gang.

B2
Fin sti hen til
parkeringspladsen, hvor vi
skal ned.
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B3
Jordparkeringspladsen.
Vi skal ned her.

B4
Vi skal ned af vejen her.
Der kører busser ned til
stranden, men vi vælger at
gå på den smukke vej ned
til stien.
Markeringer på vejen
angiver at man skal gå i
venstre side.
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B5
Vejen snor sig ned i
kløften.
Vi skal op til højre op på
bjerget.
Vejen fører ned til
stranden, der skal vi ikke
helt ned til, men næsten.
Stien kommer ud fra
højre.

B6
Ca. 1 km nede af vejen går
der en sti ind til højre.
Bemærk de 2 sten.
Indgangen er lige overfor
en elmast.
Følg stien op på bjerget.
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B7
Efter få meter skal man til
højre her ved stenen og
varderne.
Herefter går det op mod
Cerro Caleta

B8
Opstigningen foregår på
udmærkede jordstier.
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B9
Man når efter ca. 10 min.
toppen ad stien.
I en lille åbning i
bevoksningen skal man til
højre og følge stien ind
mod massivet La Caleta.
Bemærk det blå mærke
her!

B10
Snart kan stranden, Playa
de Cantarrijan ses ude til
højre.

6

B11
Torre Caleta dukker op.
Se tur nr. 26.
Vi følger de blå
markeringer.
Til hjælp er der af andre
vandrere sat varder op for
at lede vej.

B12
Der er ufatteligt smukt på
vej op mod tagryggen.
Opstigningen er lidt
knudret så tag den med
ro.
Der er ikke så mange
højdemeter.
Nerja ses i det fjerne.
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B13
Her er tagryggen nået.
Vi går på selve ryggen og
følger blå markeringer og
varder.
Hvis man mister
orienteringen stopper
man op og ser sig for efter
markeringer, disse vil altid
dukke op.
Turen på tagryggen tager
ca. 15 min.
Går i 239 m´s højde.

B14
På vej ned fra bjergryggen.
Landskabet lukker sig op
og i baggrunden kan vi se
motorvejen og vores
parkeringsplads ude til
højre.
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B15
Stien ender nede ved en
helligdom for en
helgenen, San Judas
Tadeus.
Judas Tadeus var en af de
12 apostle.
Tag ikke fejl!
Judas Iskariot var også en
af de 12 apostle.
Helligdommen ligger lige
ovenfor grusvejen til
stranden, Playa de
Cañuelos.
Se tur nr. 26.
Vi går til højre af
grusvejen og er straks ude
ved hovedvejen.

B16
Turen er ret fantastisk.
På vores vej så vi en flok
gemser, "Cabra Montes".
Dyrene skulle holde til her
og være ret synlige.
Den eneste flok gemser, der
lever så tæt på havet.
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B17

B18
Turen går nu til højre langs
hovedvejen tilbage til vores
bil.
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