TUR NR. 22.
Istan - Picacho
En tur der starter ved www.supersol.dk Calle Rosario 1, Torrox.
Turen er en rundtur.

Højdemeter:

Ca. 300 m.

Længde rundtur:

Ca. 4 km.

Varighed:

Det tog os 1 time min. at gå op til Picacho toppen og ca. 1 time at gå ned igen.
Køreturen fra Torrox op til udgangspunktet for vandreturen tager ca. 1,30 timer og der er i
alt 127 km.

Sværhedsgrad:

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

Udstyr:

Travesko og masser af vand.

Gennemført:

August 2012.

Denne tur går til Istan hvor vi gennemfører en vandretur op til toppen, Picacho, der ligger lige ovenfor byen.
Vi følger en alternativ rute ned fra spidsen for at nyde en anden udsigt end på opturen og fordi nedstigningen
på den alternative rute ikke er så stejl.
Denne tur betegner vi for svær på grund af den meget stejle opstigning og på grund af de undertiden meget
utydelige stier.
Start ud i Torrox kør via A7 til Marbella. Vælg den gamle motorvej. Undgå betalingsmotorvejen.
Der er skilte mod Istan på motorvejen.
Kør ind i Istan og drej til højre når der dukker et skilt op med anvisning til Altos de Istan hotel.
Hotellet ligger højt i byen. Parker på hotellets store parkeringsplads.
Følg i øvrigt ruteanvisningen i det følgende.

1

B1
Vi starter ud i SUPERSOL
Calle Rosario 1, Torrox.

B2
Her ses toppen Picacho
oppe til venstre.
Hotellet samt den store
parkeringsplads til højre.
Gå op forbi hotellet.

2

B3
Drej til venstre her ved
bygningen og gå ca. 20
m op af vejen.
20 m oppe af stien
drejer man til højre ind
på en sti.
Gå hen til dette skilt.

B4
Ved skiltet går vi op til
venstre.
Stien ligeud er vores
returvej.
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B5
Stien op på bjerget er
meget stejl.
Til tider kan det være
vanskeligt at spotte
stien.
I baggrunden ses Istan.

B6
Toppen er nået.
Hvis man vil ud på den
yderste spids må man
kravle, der findes ingen
sti.
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B7
Returvejen går op over
plateauet væk fra toppen.
Det er meget vanskeligt
at spotte stien. Der er
enkelte varder på vejen
op.
Bliv ved med at søge op
sti eller ej, terrænet er
ikke vanskeligt.
Søg en smule ud mod
højre side.

B8
Returstien dukker snart
op.
Stien er meget synlig på
dette sted.
Man skal til højre ned af
stien for at komme til
Istan.
Vi gik lidt op af stien først
og ret hurtigt dukker
denne fantastiske udsigt
op.
Vi kunne se til Gibraltar.
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B9
Her ses de hvide bjerge
ved Ronda i baggrunden.
Nu skal vi retur til Istan,
der ligger dernede og
venter.

B10
Stien ned til byen er i det
store og hele en fin
jordsti.
Der er enkelte
klippepartier på vejen,
men her viser varderne
vejen. Der er også
hvidgule malede tegn på
klipperne.
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B11
Der gemmer sig mange
pragtvillaer i dette
område ovenfor
Marbella.

B12
Inden længe er vi tilbage
ved udgangspunktet for
turen.
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