TUR NR. 20.
El Lucero
En tur der starter ved www.supersol.dk Calle Rosario 1, Torrox.
Turen er en tur/retur.

Højdemeter:

Ca. 400 m.

Længde rur/retur: Ca. 7 km.
Varighed:

Det tager ca. 1,5 time at gå op på bjerget El Lucero og ca. 1.10 time at gå ned.
Køreturen fra Torrox op til udgangspunktet for vandreturen tager ca. 2,15 timer og der er i
alt 95 km.

Sværhedsgrad:

Denne tur betegnes som middel. 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, Ventas de Zafarraya og næsten til Fornes.
Ved et stort skilt på højre hånd hvor der står La Resinera drejer man til højre ind på en grusvej lige før 17 km
stenen.
Ved La Resinera er der et rekreativt område hvor folk bader.
Sæt triptælleren på 0 km når du kører ind på grusvejen. De næste 14,1 km befinder du dig på grusvej.
Når man kommer til et skilt hvor der står Vivero (planteskole) tager man vejen op til højre og kort efter kan
man se planteskolen under sig ned på venstre hånd.
På vejen ind til udgangspunktet for vandreturen kører man blandt andet på en klippe hylde med et drop på
ca. 200 m ned til højre. Vejen er dog bred.
Vejen går ind til et marmorbrud og benyttes af lastbiler, så vejen er bred nok.
Bemærk at vejen er meget humpet og man kan maks. forvente at køre mellem 5 og 25 km/t. Forsigtig
langsom kørsel tilrådes. Vejen er uegnet for biler med lav frihøjde.
Ved marmorbruddet er udgangspunktet for turen. Der er en informationstavle samt et indkørsel forbudt skilt
til bruddet.

El Lucero kan ses fra tagterrassen i Calle Rosario 1.
Et flot spids bjerg der altid har virket dragende på os.
På toppen af bjerget byggede Guardia Civil under Franco tiden en lille bygning hvorfra man kunne overvåge
hele området.
Prøv at vælge en klar dag at tage op på toppen.
Op og nedstigningen er stort set problemfri, der er ind imellem drops ud til siden, men stien er bred.
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B1
Vi starter ud i SUPERSOL
Calle Rosario 1, Torrox.

B2
Dette skilt ser man når
man drejer ind på
grusvejen.
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B3
Her ses El Lucero fra
tagterrassen i Torrox.
Bjerget kan ses vidt
omkring uanset hvor
man befinder sig i
området.
Bjerget er 1779 m højt.
Et flot bjerg spidst og
klart aftegnet i
modsætning til La
Maroma, der er
udformet som en
gigantisk knold. (Se tur
nr. 16.)
Man kan ane bygningen
på toppen med det
blotte øje.

B4
Her drejer du op til
højre lige før indkørslen
til planteskolen.
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B5
Informationsskiltet ved
turens begyndelse.

B6
Man kommer ind på stien
ved at gå over den lille
bro bag skiltet.
Herefter er der ingen
problemer med at finde
vej.
Der er ingen andre
muligheder end at følge
stien.
Langs ruten er der en
række unødvendige
markeringspæle.
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B7
På vej mod toppen.
Stien veksler i
stigningsgrad og er
behagelig at følge.

B8
På turen møder man
denne flotte varde.
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B9
Bjerget toner snart frem
forude.
Bemærk ruinen til
venstre.

B10
Her starter selve
opstigningen.
På den sidste del slynger
stien sig på bjergsiden.
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B11
Toppen er nået.
Ruinen fylder stort set
hele bjergtoppen.

B12
Udsigten fra toppen er
formidabel.
Desværre var der en del
varmedis denne dag, men
vi har talt med folk der
påstår at de har set helt
til Rifbjergene i Marokko
fra bjerget.
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