TUR NR. 21.
La Ermita del Cristo del Zapato
En tur der starter ved www.supersol.dk Calle Rosario 1, Torrox.
Turen er en tur/retur.

Højdemeter:

Ca. 340 m.

Længde rur/retur: Ca. 5 km.
Varighed:

Det tog os 45 min. at gå op til La Ermita del Christo del Zapato og 25 min. at gå ned igen.
Køreturen fra Torrox op til udgangspunktet for vandreturen tager ca. 1,15 timer og der er i
alt 85 km.

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.

Denne tur går til helligdommen La Ermita del Christo del Zapato.
Man kan se Ermitaen når man kører på motorvejen mellem Motril og Granada. Ser man op til venstre ca. ud
for frakørslen mod Lanjarón kan man se en hvid plet oppe på bjerget 1052 m oppe.
Undervejs gør vi holdt ved et par seværdigheder.
Start ud i Torrox kør via Motril op mod Granada.
Ca. 10 km fra Motril drejer man til venstre ved byen La Bernadilla.
Kør op til byen Guájar Faragüit. I selve byen foretager man et skarpt højresving og kører mod byen Pinos del
Valle. Man kører ind i byen til man møder en vaskeplads på venstre hånd, her parkerer man.
Stien op til Ermitaen starter lige bag vaskepladsen.
Stien starter med en lidt brat opstigning, men bliver straks til en behagelig bred slangesti hele vejen op til
Ermitaen.
Der er ingen muligheder for at gå forkert.

Ermitaen blev i 2009 ramt af et lyn, der ødelagde den lille bygning.
Bygningen er nu restaureret og der er etableret en lynafleder på toppen af bjerget.
Der var adgang til det lille kapel, da vi var der. Nøglen sad i døren og der var tændt et stort antal lys i
kapellet. Vi så eller mødte ingen personer på vores tur.
Legenden fortæller at et ægtepar i den italienske by Lucas havde stiftet en stor gæld. Manden blev kastet i
gældsfængsel.
Konen bad hver dag Jesus om hjælp så manden kunne blive løsladt.
Under én af hendes bønner faldt den højre sko af den kristusfigur der hang på korset ned i alterkalken hvor
altervinen blev opbevaret.
Præsten forsøgte at tage skoen op men kunne ikke. Ingen kunne få skoen op.
Man var nu klar over at der var tale om et særligt tegn sendt fra himlen.
Man besluttede at hele menigheden efter tur skulle forsøge at samle skoen op. Alle forsøgte forgæves indtil
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konen uden besvær samlede skoen op. Hun solgte skoen, der på grund af omstændighederne var blevet
værdifuld. For pengene løskøbte hun sin mand.
Alle var klar over at der var tale om et mirakel og præsten i Lucas, der stammede fra Pinos del Valle i
Spanien mente at der skulle fremstilles et maleri med Kristus med kun én sko.
Maleriet skulle placeres i en helligdom over Pinos del Valle. Omkring 1790 stod Ermitaen klar.
Maleriet kan ses den dag i dag.
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B1
Vi starter ud i SUPERSOL
Calle Rosario 1, Torrox.

B2
På vejen mellem Guájar
Faragüit og Pinos del
Valle støder man på
denne fantastiske
bygning.
Denne ruin har tidligere
fungeret som hotel.
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B3
Det har i sin tid været et
pragtfuldt sted.
Oppe bag i haven ligger
resterne af en herlig
swimmingpool.

B4
På den anden side af
vejen ligger denne
borgagtige bygning. El
Castillo de la Venta de la
Cebada.
Rejsende mellem
Granada og kysten har
tidligere gjort ophold
her. Det tag 2 rejsedage
pr. hest mellem kysten
og Granada. Stedet
ligger lige mellem
kysten og Granade.
Fra borgen har man
kunnet overskue vejen
fra kysten.
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B5
Parker bilen her ved
vaskepladsen i Pinos del
Valle.
Man kører ligeud ind i
byen til man møder
vaskepladsen.
Stien starter bag pladsen.

B6
Gå op af stien.
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B7
Stien/vejen bliver hurtigt
til en bred slangesti der
fører direkte op til
kapellet.
Turen op foregår i
nåleskov, meget
behageligt denne varme
dag i august.

B8
Kapellet dukker op.
Man har malet klipperne
hvide omkring bygningen.
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B9
Udsigten fra Ermitaen er
fantastisk.
Vi så uden besvær til
Granada.

B10
Her ses Pinos del Valle
hvor gåturen startede.
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B11
Bagsiden af Ermitaen med
den nye lynafleder.

B12
Formidabel udsigt.
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B13
Helligdommens indre.
Bemærk maleriet og den
manglende sko.
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