TUR NR. 354.
Lengeti - Sierra del Chaparral

En tur der starter påtoppen af bjergkæden Sierra del Chaparral.

Højdemeter:

Ca. 150 m.

Længde tur:

Ca. 9 km.

Varighed:

Afhængig af pauser ca. 3 timer.

Sværhedsgrad:

Turen er nem.
Eneste udfordring er at der er en opstigning til udgangspunktet på ca. 150 m.
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 Almunecar op mod Otivar.
Umiddelbart efter Otivar drejes skarpt til højre mod Lengeti.
Fortsæt af denne vej indtil skiltet ”acceso norte – piscina - polideportivo”. Her drejes ind på grusvejen til
højre.
Bliv på grusvejen indtil der kommer et skilt med samme tekst. Drej til højre.
Grusvejen er fin med passager, hvor regnvand har eroderet lidt af vejen.
Bliv på vejen og kør forsigtigt over de eroderede partier. Vejen bliver bedre.
Fortsæt til toppen af bjergkæden. Man er ikke i tvivl når man når toppen.
Man møder et stort fyrretræ, hvor bilen parkeres.
Turen starter her.
Der er ca. 45 km op til starten og køretiden er ca. 1 time.
Vandreturen foregår på grusvej og siden på stier.
På den sidste del af vandreturen op mod grusvejen er der en stigning på ca. 150 m.

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
Fyrretræet på toppen af
bjergkæden.
I starten af turen var
der lidt diset, men man
kan se Sierra Nevada
herfra.
Parker ved træet og gå
lige frem af vejen.
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B3
I det fjerne ser vi
bjerget vi skal rundt om.
Ved turens afslutning
kommer vi op på vejen
fra højre via en sti, der
går rundt om bjerget.

B4
Vi går langs vejen
nedenfor bjerget og
nyder den eminente
udsigt.
Bjerget er på vores
højre side.
Desværre må kameraet
give fortabt, men tag
turen og se udsigten
med det blotte øje!
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B5
Når vi når dette parti
skal vi til højre af stien.
Intet at tage fejl af, det
er den første sti vi
møder.

B6
Stien er tydelig og
starter fyldt med
småsten.
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B7
Hjemturen er nu
startet.
Til højre ses en del af
bjerget vi havde på
vores højre side, da vi
gik på grusvejen.

B8
Stien bliver smallere og
mere bevokset.
Vi måtte flere gange
række hænderne i
vejret for ikke at blive
forrevet af
bevoksningen.
Vores bjerg er inde til
højre.
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B9
Et enkelt sted kommer
en sti ned mod venstre.
Bliv på stien. der går
ligeud tættest på
bjerget.

B10
Vores bjerg ses tydeligt
inde til højre.
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B11
Opstigningen mod
grusvejen er begyndt.
Af og til kan det være
svært at se stien, men
hvis man står stille og
ser sig for er der ingen
problemer.
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