TUR NR. 32.
Cajula
En tur der starter i udkanten af byen, Canillas de Albaida.

Højdemeter:

Ca.400 m.

Længde tur:

Ca. 6 km.

Varighed:

Afhængig af pauser ca.2,5 timer.

Sværhedsgrad:

Turen er nem. Vi har gået langs floden Cajula før. Se tur nr. 29.
Turen langs floden foregår på jord og klippestier. Ellers går turen på jordveje.

Udstyr:

Travesko eller sandaler og en flaske vand.

Gennemført:

August 2015.

Turen er en rundtur.
Starten er den samme som beskrevet under tur nr. 29.
Start ud i Torrox og kør via Competa til Canillas de Albaida .
Kør mod centrum og drej mod Árchez.
Følg skiltet hvor der står Finca el Cerillo.
I et T-kryds vælger vi vejen mod højre mod Puerto de los Carboneros.
I bunden af dalen ved floden parkerer vi. Her er god plads.
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 starter ud i Supersol.
Calle Rosario nr. 1, Torrox.

B2
Vi parkerer her.
Man kan også parkerer til
højre lige over broen og til
højre, her er god plads.
Vores tur starter til højre
lige efter broen.
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B3
Vi passerer skiltene og
følger stien ind til venstre
langs floden, Cajula.

B4
Følg stien langs floden.
Der er ikke så meget at
tage fejl af.
Vi krydser floden adskillige
gange.
Der er "trædesten" m.m.
så det er ingen problem.
Bemærk at der på denne
årstid ikke er så meget
vand i floden.
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B5
Nyd den fantastiske natur.
Stien går lidt op og ned.

B6
Følg stien til højre her.
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B7
Et eksempel på at floden
krydses.

B8
Terrænet åbner sig op og
på et tidspunkt fører stien
os op forbi denne ruin.
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B9
På vej op til ruinen er
der placeret dette
mindesmærke over
englænderen Arthur
Makin, der døde her
under en vandretur i
2013.

B10
Vi passerer denne elmast
og følger stien op fra
dalen.
Vi ender oppe på en
grusvej hvor vi går til
venstre.
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B11
Et lille stykke henne af
vejen passerer vi denne
ruin.
Vi kan skimte vejen på den
anden side af dalen.
Her skal vi over via vejen
ind til bunden af dalen.

B12
Landskabet folder sig ud
og vi får et vue ind mod
Canillas de Albaida.
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B13
Passerer blandt andet
Villa Estrella.

B14
Grusvejen går nedad og
opad igen forbi huset
”Las Golondrinas”
(svalerne)
Når vi når et kryds, hvor
der ligger et ufærdigt
hus på venstre hånd
skal vi gå venstre om
huset og dernæst til
højre om det.
Derefter til venstre og
umiddelbart derefter til
højre ad en sti.
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B15
Her er starten af stien.
Lidt senere udvider
stien sig og viser sig at
være brolagt.
Stien fører ned til en
asfalteret vej.
I baggrunden ses
Canillas.

B16
Vi krydser asfaltvejen og
fortsætter af stien ved disse
markeringer.
Stien fører ned til Puente
Romano.
Som navnet antyder er det
tale om en bro fra Romer
tiden.
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B17
Her ses stien ned og bilen
i det fjerne.
Ovenfor ligger den fine
lille hvide by Canillas de
Albaida.
Vi haster ind til torvet for
at slukke tørsten.
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