TUR NR. 23.
El Caminito Del Rey
En tur der starter ved www.supersol.dk Calle Rosario 1, Torrox.
Turen er en rundtur.

Højdemeter:

Ca. 300 m.

Længde rundtur:

Ca. 8 km.

Varighed:

Det tager ca. 1,5 time at kører fra Torrox til Camino del Rey via Ardales.
Der er ca. 124 km.
Afhængig af pauser tager selve vandreturen ca. 3,0 timer.

Sværhedsgrad:

Denne tur betegnes som middel. Middel på grund af stigningen op til udsigtspunktet.
Denne stigning kan fravælges. I så fald er turen 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 Ardales til Camino del Rey.
Kør gennem den lille tunnel og parker ved Restaurante El Mirador.

Den største attraktion i området er servicestien, der blev anlagt i 1901. Stien blev anlagt for at forbinde to el
kraftværker med henblik på servicering.
I 1921 besøgte Kong Alfonso XIII området og gik på stien. Herefter hed stien ”El Caminito del Rey – kongens
lille sti”.
Stien er boltet ind på siden af klippevæggen.
Stien er blevet et tilløbsstykke for vovehalse og eventyrere. Det er forbudt at færdes på stien, men det
afholder ikke spaniere fra at tolke forbudet.
Vi skal ikke ud på stien.
Se hele det vedhæftede link og du vil forstå.

http://www.youtube.com/watch?v=NXrVG7aoizc
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B1
Vi starter ud i SUPERSOL
Calle Rosario 1, Torrox.

B2
Her har man passeret
den lille tunnel og ret
fremme er Restaurante
El Mirador.
Vi parkerede ret frem til
venstre.
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B3
Vi er gået tilbage af vejen
hvor vi kom fra og skal op
af vejen her mod
Mirador.
Set ned mod tunnellen
hvor vi kommer fra.

B4
Vi går op til
udsigtspunktet, Mirador
de Los Embalses.
På vejen op af grusvejen
passerer vi inde til højre
en sti med en gul
metalbom for.
Den sti skal vi tilbage til
efter besøget på
udsigtspunktet.
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B5
Flot udsigt fra
udsigtspunktet.
Der er 2 kraftværker i
området, vi besøger det
ene.
Bemærk de store
betonkonstruktioner i
forbindelse med
dæmningerne.

B6
På trods af et år med
tørke er der vand i søerne
og vand i bjergene.
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B7
Vi går tilbage til den gule
metalbom og følger stien
ind til venstre.

B8
Vejen op på plateauet
starter op til højre her.
Hvis man ønsker at
springe denne del af
turen over fortsætter
man blot ligeud her.
Turen op til plateauet er
en frem og tilbage tur, så
vi ender her igen på
returvejen.
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B9
Stien op til plateauet er
bred og let at følge.
På vejen passerer man
nogle bistader.

B10
Når stien ender skal man
følge de mange varder op
over bjergkammen.
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B11
Bemærk varderne.
Det tager ca. 10 min. at
gå op af klippesiden.

B12
Der åbner sig en eminent
udsigt når man når det
lille plateau.
Vi har været på bjerget 2
gange og begge gange har
vi set gribbe af arten,
Leonardo, ” den
løvefarvede”.
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B13
I det fjerne ser man
” Kongernes bro”,
jernbanen samt service
stien hængt udenpå
klipperne.
Nogle steder er der et
drop på over 300 m fra
servicestien og ned.

B14
Nede fra bjerget
fortsætter ud af stien. Se
B8.
Vi passerer denne lille
tunnel.
På vejen ser man huler
samt fantastiske
klippeformationer.
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B15
Ved elektricitetsværket
går vi til venstre om
hegnet.
Vores returvej går ned på
stien til venstre langs
søen.

B16
Bag værket kan man se
dæmningen ved
elektricitetsværket.
Man kan gå helt frem til
en låst ståldør, der
spærre vejen ind til
servicestien. Vi så
klatrere, der kravlede
over bjerget for at
komme ned på stien.
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B17
Servicestien hvor så
mange klatrere har mistet
livet de sidste år.
Se linket i indledningen til
galningen, der har
spændt et kamera på
hovedet og filmet en del
af turen.

B18
Vi skal tilbage til bilen.
Følg stien langs søen.
Bemærk de mange fisk i
søen.
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B19
Møder dette
klippemassiv.
Den brede sti går over i
en smallere sti og stiger
op i skoven.

B20
Kommer på et tidspunkt
til et T-kryds. Vi går til
venstre.
Set herfra til højre.
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B21
Kræs for alle med hang til
betonkonstruktioner.

B22
For enden af stien går vi
gennem tunnellen og
direkte ud til bilen.
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B23
Tag bilen og kør til El
Corro.
Her er vi ved det andet
elektricitetsværk og
ganske tæt på
”Kongernes bro”.

B24
Bemærk servicestien på
klippesiden.
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