Frigiliana – El Fuerte – Frigiliana.

Højdemeter:
Ca. 700 m.
Længde tur/retur: Ca. 7 km.
Sværhedsgrad:
Den største udfordring er i starten af turen, hvor den største samlede stigning befinder
sig. Vi klarede turen uden problemer - alder 55-60 år.
Udstyr:
Travesko og masser af vand. En madpakke er altid en godt at have med.

Det var på El Fuerte, at de sidste maurere forskansede sig, da de i 1569 blev fordrevet af de kristne.
Mauerne overgav sig ikke, men kastede sig i døden med deres børn ud fra El Fuerte.
Turen starter bagved resterne af den gamle arabiske borg allerøverst i byen: El Castillo de Lízar. Der er ikke
noget tilbage af borgen, idet man tog stenene til at bygge andre bygninger i byen, bl.a. El Ingenio.
Den letteste måde at komme op til El Castillo på er at gå op ad gaden Hernando el Darra, som er den gade,
der går til højre lige efter at man har passeret Los Reales Pósitos. Man går op ad gaden et par hundrede
meter, indtil man i en passage på højre hånd ser et skilt hvor der står Panorámicas. Her går man ind og op
mod El Mirador. Heroppe ligger The Garden Restaurant og bagved den går stien op mod El Castillo.
Det er pæn opstigning hvor man strejfer haverne i de lækre villaer, der ligger hævet over Frigiliana.
For at komme op på El Fuerte skal man over på den anden side af plateauet, som borgen lå på. Når man
står på den nordlige del af plateauet kan man se et stort vandreservoir, El Pozo de Lízar samt stien, der
fører op til El Fuerte.
Der er en sti ned fra borgområdet til vandreservoiret.
Man går hen forbi El Pozo til man kommer til den vandkanal, der ”føder” reservoiret. Der er der en hvidmalet
trappe, og den må man op ad, for den fører én lige ud på stien, der går op til El Fuerte.

Hvidmalet trappe til stien, der
fører til El Fuerte.
Vandkanal.

Plateauet over Frigiliana hvor
den gamle borg lå.
Stien ned fra borgen er ca. her.
Vandreservoiret der kan ses fra
borgen.
Her gemmer trappen sig.
Man kan i øvrigt kører i bil til
en parkeringsplads nedenfor
borgen, men det er en anden
snak.

Når stien først er fundet er der ingen problemer. Man følger bare stien til man står på toppen af El Fuente.
Stien er i øvrigt markeret med træstolper med pile. Her helt unødvendigt.

Det er en flot tur til El Fuerte
med mange klippeformationer.

Frigiliana og Nerja i det fjerne.
Vælg en dag med klart vejr til
opstigningen.

Her landsbyen Abacabuchal i
det fjerne set fra toppen af El
Fuerte.

Toppen er nået.

August 2010.

