TUR NR. 18.
Comares
En tur der starter ved www.supersol.dk Calle Rosario 1, Torrox.
Turen er en rundtur.

Højdemeter:

Ca. 200 m.

Længde rundtur:

Ca. 7 km.

Varighed:

Det tager ca. 1 time at kører fra Torrox til Comares.
Afhængig af pauser tager selve vandreturen ca. 2,5 timer.

Sværhedsgrad:

Denne tur betegnes som let. Vi var 4 der gennemførte turen i aldersklassen 57 – 62 år.

Udstyr:

Travesko og masser af vand.

Gennemført:

August 2012.

Start ud i Torrox kør via Velez-Malaga til Comares.
Parker bilen og start turen ind gennem byen.
Vi er blevet inspireret til denne tur ved med stor interesse at læse bogen ”FOD PÅ ANDALUSIEN” skrevet af
Else Byskov.
En bog der beskriver 40 ture i den sydspanske natur.
Her beskrives alt fra historiske facts, overnatningsmuligheder, egnsretter samt en mangfoldighed af et utal af
emner.
Vi anbefaler hermed bogen varmt.
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B1
Vi starter ud i SUPERSOL
Calle Rosario 1, Torrox.

B2
Når man kører ind i
Comares skal man
vælge vejen til højre.
Et af skiltene viser mod
Cementerio.
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B3
Man møder en stor
parkeringsplads når man
kører op af vejen.
Denne passeres.
Parker på denne plads der
kommer kort efter den
store parkeringsplads.
Gå et stykke op af vejen
hertil.

B4
På dette sted er en
informationstavle, der
viser de forskellige
vandreruter man kan
vælge.
Starten på vores tur går
ned af gaden her.
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B5
Her er tavlen med
ruterne.
Vi følger ruten Fuente
Gorda et stykke af vejen.

B6
Vejen er vel afmærket og
forløber nedenfor byen.
Der er en formidabel
udsigt ud over landskabet
og byen på turen.
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B7
Følg skiltene mod Fuente
Gorda.
Varmedisen flimrer denne
dag hvor temperaturen
rammer 42 C.

B8
Der er en dramatisk
udsigt til byen.
Man forstår godt at byen
har været en arabisk
bastionsby.
Vi er på vej ned til Fuente
Gorda som skimtes i det
fjerne.
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B9
Fuente Gorda er nået.
Her fra denne kilde blev
vandet i fordums tid båret
op i byen. I dag bliver det
pumpet op.
Vi forlader nu ruten
Fuente Gorda.
Vi vælger at gå en tur
rundt om denne klippe
væk fra byen.
Følg grusvejen ned.

B10
Følg vejen ned her som os
eller tag den korte tur
tilbage til byen.
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B11
Følg grusvejen til venstre
om klippen.

B12
Man kommer forbi
bebyggede områder.
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B13
Nogle forstår at indrette
sig.
Som sædvanlig får man
ikke indtryk af udsigten
via en kameralinse, men
her er en ubeskrivelig
udsigt på hele turen.

B14
Ved denne bygning drejer
man til højre og går ned
til asfaltvejen.
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B15
Man går ned til
hovedvejen og følger
bilen tilbage langs
asfaltvejen tilbage til
Comares.

B16
På vej ind mod byen
møder man denne kilde.
Vi så flere der standsede
op for at tanke op.
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B17
Comares er virkelig et
besøg værd.
Man må ikke snyde sig
selv for en gåtur i byen.
Man kan evt. nøjes med
den korte gåtur Fuente
Gorda, der er på under 2
km og så se på byen
bagefter.

B18
I byen har man indlagt
fodspor i belægningen.
Dem følger man bare så
overser man ingenting.
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B19
Se blandt andet borgen,
Castillo de Comares.
Eller verdens bedst
beliggende
begravelsesplads.

B20
Vi skyder genvej ned til
bilen.
Her fornemmer man
udsigten fra byen ud over
landskabet.
Denne dag er der
desværre en del
varmedis.
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