TUR NR. 34.
Zafarraya

En tur der starter i ved passet ind mod byen Zafarraya.

Højdemeter:

Ca.330 m.

Længde tur:

Ca. 4 km.

Varighed:

Afhængig af pauser ca.4 timer.

Sværhedsgrad:

Turen er nem.
Eneste udfordring er at det er en konstant opstigning uden vandrette
passager.
Vi havde dog ingen problemer denne varme dag i august.

Udstyr:

Travesko eller sandaler og rigeligt ned vand.

Gennemført:

August 2015.

Turen er en frem og tilbage tur.

Start ud i Torrox og kør via Velez-Malaga mod Alhama de Granada.
Der er ca. 48 km op til gaflen og køretiden er ca. 1 time.
Vejen er fin og man kan foretage turen uden problemer.
På den sidste del af turen op mod passet er der tale om en dissideret opstigning på serpentiner sving.

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 kører op til passet
ved Ventas de
Zafarraya. Vi kalder det
for gaflen.
Vores vandretur foregår
på bjergmassivet der
ses til venstre.

2

B3
På toppen af passet (i
bunden af gaflen)
kommer man gennem
denne port.
Kør gennem porten og
parker inde til venstre.
Man kan også køre ind
ad indkørslen som man
ser her.
Umiddelbart efter
bevoksningen kommer
man til et
parkeringsområde.

B4
Miradoren er inddelt på
2 niveauer.
Når man står nede på
parkeringspladsen kan
man oppe på bjerget se
nogle rækværk, der
markerer de 2
platforme, hvor vi skal
op.
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B5
Vi starter opstigningen
af bjerget umiddelbart
bag skiltet.
Stien er tydelig så der er
ikke noget at tage fejl
af.

B6
Man skal ikke langt op
før man får et indtryk af
hvor fantastisk udsigten
er heroppe fra.
Vi er stadig på det
"flade" stykke.
Bjergvandringen er ikke
startet endnu.
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B7
Her kan man se vores
første mål med turen.
Udsigtspunkt nr. 1.

B8
Her er vi nået op og ser
ned på broen vi kørte
under.
Hvis man går over
broen kommer man til
en nedlagt
stationsbygning.
Tidligere gik jernbanen
herfra højsletten ned til
Torre del Mar og videre
til Malaga.
Man fragtede
grøntsager fra den
frodige højslette ned til
kysten.
Man kan stadig se
sporene fra jernbanen,
der blev nedlagt i 1960.
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B9
Bjerg vandreturen mod
platform nr. 2
fortsætter.

B10
Inden vi når platform
nr. 2 møder vi ude til
venstre disse "huller" i
klippen.
Man kan uden
problemer gå derhen og
nyde det fantastiske syn
ind igennem klippen.
I 1983 fandt man en
underkæbe fra en
neandertaler mand i
hulerne heroppe.
Kæben blev målt til at
være 30.000 år
gammel!
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B11
Vi går tilbage til den
sidste lille opstigning til
platformen.

B12
Fra platformen er der et
fantastisk syn ind over
højsletten.
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B13
Søen, Vinuela ses også
tydeligt heroppe fra.

B14
Vel nede af bjerget
finder vi lige overfor
bilen et sted hvor vi
kan nyde solen og en
lille forfriskning.

8

