TUR NR. 33.
Las Viñas
En tur der starter i byen, Lenteji.

Højdemeter:

Ca.300 m.

Længde tur:

Ca. 8 km.

Varighed:

Afhængig af pauser ca.4 timer.

Sværhedsgrad:
Turen er nem. Eneste udfordring er ned- og opstigningen i Lenteji kløften.
Vi havde dog ingen problemer denne varme dag i august.
Ud til stien Las Viñas, der går ned i kløften foregår gennem byen Lenteji og på grusvej.
Turen ned i kløften foregår på jord og klippestier.
Udstyr:

Travesko eller sandaler og en flaske vand.

Gennemført: August 2015.

Turen er en frem og tilbage tur.

Start ud i Torrox og kør via Almunecar og Otivar til byen, Lenteji.
Lige efter Otivar drejer man skarpt til højre mod Lenteji.
Inde i Lenteji parkerede vi på pladsen ved den gamle kirke.
Turen er utrolig smuk og Lenteji er en fin lille by.

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.
Kirken er gammel og
bærer præg af at være
opført på resterne af en
mudéjar moske.
Vi går op af vejen til
højre set herfra.
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B3
Vi fortsæt gennem byen
via Calle Real.

B4
Fortsæt op gennem
byen og hold mod
venstre indtil man når
udkanten af byen.
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B5
Snart ser man skilte
over de mulige ture.
Vi går hen til skiltene.

B6
Efter skiltet fortsætter
vi op af vejen.
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B7
Passerer denne fine
rasteplads med en
fabelagtig udsigt blandt
andet ned over Lenteji.

B8
Vi fortsætter ud af
grusvejen indtil vi
kommer til dette
overdækkede skilt.
Lige bag skiltet er vores
sti ned i kløften, Las
Viñas.
Det tager ca. 1 time at
gå ud til skiltet.
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B9
Her ser vi skiltet.
Vi er gået fra Lentegi
(her stavet Lentegi) op
til den med rødt
markerede sti, Las
Viñas.
Gå via stien ned i
kløften.

B10
Desværre kan et
kamera ikke forevige
hvor smukt her er.
Man er nød til selv at
tage turen derned og
opleve dette fantastiske
scenarie.
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B11
Stien er let
fremkommelig og der er
kun en vej.
Der er markeringer hele
vejen.

B12
Landskabet er
ubeskriveligt.
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B13
Klippeformationerne er
mangfoldige.

B14
I bunden af kløften
mødes vi af dette hegn.
Hegnet virker lidt
malplaceret her ude i
ingenting, men må
være sat op for at man
ikke skal falde ned i den
stejle kløft bagved.
Kløften er begroet med
et brombærkrat.
Vi fortsætter ind i
kløften.
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B15
Fortsætter ind gennem
kløften indtil denne
røde klippe dukker op.
Nyder synet og vender
om.
Følger samme vej vi
kom fra og går ind til
Lenteji.

B16
Hører råben fra unge
mennesker der er gået
ned til Lenteji floden for
at riverrafte.
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B17
Inde i Lenteji går vi ned på
dette dejlige
udskænkningssted.
Stedet kan anbefales og
hedder, Cafe Bar Piedra
Dure.

B18
Udsigten fra Cafeen er
eminent.
Fik leveret en stor portion
tappas sammen med
vores kolde øl.
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