TUR NR. 25.
Lopera
En tur der starter ved www.supersol.dk Calle Rosario 1, Torrox.
Turen er en rundtur.

Højdemeter:

Ca. 200 m.

Længde rundtur:

Ca. 9 km.

Varighed:

Det tager ca. 1,5 time at kører fra Torrox til restauranten, Maison Los Prados.
Der er 71 km derop fra Torrox.
Afhængig af pauser tager selve vandreturen ca. 3,0 timer.

Sværhedsgrad:

Denne tur betegnes som let.
Let fordi hele turen foregår på grusvej eller brandbælter.
Vi var 4 der gennemførte turen i aldersklassen 59 – 64 år.

Udstyr:

Travesko og masser af vand.

Gennemført:

August 2014.

Start ud i Torrox kør til Restauranten Maison Los Prados.
Restauranten ligger på hovedvejen A4050 ved kilometersten 27.
Vi kodede vores gps til Otivar og fortsatte herfra op til restauranten.
Vores mål med turen er bjergtoppen Lopera, der ligger i 1485 meters højde.
På toppen ligger en brandmeldestation bemandet med en brandvagt.
Turen er ufattelig smuk med et meget varieret landskab, der spænder fra slette landskab til klippefyldt terræn.
Udsigten til områdets bjergtoppe er formidabel.
På turen så vi vildsvin, rådyr og hesteflokke.
Køreturen fra Almuñècar og op til restauranten er en af de smukkeste i området og er et must, når man er i
Andalusien.
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B1
Vi starter ud i SUPERSOL
Calle Rosario 1, Torrox.

B2
Restauranten ligger helt
ud til hovedvejen.
Der er masser af
skyggefulde
parkeringspladser ved
restauranten.

2

B3
En informationstavle ved
restauranten fortæller om
områdets beliggenhed
m.m.

B4
Følg grusvejen bag
restauranten.
Efter få minutter deler
vejen sig.
Tag vejen til venstre ind
gennem den grønne
smedejernslåge.
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B5
I det fjerne dukker målet
for turen op,
brandmeldeposten på
Lopera.
Brandvagtens hus ses som
en lille hvid prik.

B6
Kort efter
smedejernslågen passerer
man to store flotte gårde.
Ved den første gård var en
del familier og mange
børn.
Det mindede lidt om
oplevelsescenter hvor
gårdens dyr blev vist frem.
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B7
Efter gårdene kommer
man ud i et slette lignende
terræn.
Her mødte vi fritgående
hesteflokke.
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B8
Landskabet er åbent og
helt anderledes end det
klippelandskab vi lige
havde forladt ude ved
landevejen.
Der dukker enkelte
tilstødende jordveje op
langs vejen, ignorer disse
fortsæt ligeud.
Ruten er markeret med
rød/hvide
markeringspæle, barder
eller malede markeringer.

B9
Efter en lille time kommer
man til denne bevoksning
med pinje træer.
Her skal vi forlade vejen og
dreje ind på sidevejen
skarpt til venstre.
Fortsæt dog ca. 150m
ligeud hvor der er et
udsigtspunkt over
områdets bjerge.
.
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B10
Udsigtspunktet med en
forrygende udsigt til
bjergene.
Gå tilbage til y-krydset og
fortsæt turen.

B11
Her er vi netop drejet af og
er på vej af den nye vej.
Bemærk skiltene til højre.
I starten går vejen nedad.
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B12
Kort efter passerer man
denne vejbom.
Det går stadig nedad.

B13
Få minutter senere deler
vejen sig og vi starter
opstigningen til Lopera.
Følg vejen op til venstre.
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B14
Landskabet åbner sig op
og man får et vue over
o
terrænet alle 360 rundt
efterhånden som man går
op.

B15
Efter ca. små 2 timer
dukker brandvagtens skur
op.
Vi hilser pænt på vagten
og nyder vores medbragte
appelsiner indtaget med
en fantastisk udsigt.
Vi så rådyr med lam på
toppen.
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B16
Gå ned af vejen hvor vi
kom fra.
Efter ca. 250 m skal vi ind
af stikvejen til højre.
Bemærk barderne her.

B17
Få meter efter vi er drejet
ind på vejen bliver denne
gennemskåret af et
brandbælte.
Vi kan se at der er
etableret mange
brandbælter på vore ture
og ofte følger disse stier og
veje i bjergene.
Dette er også tilfældet her.
Stien fortsætter her, men
senere smelter
brandbælte og sti
sammen.
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B18
Fortsæt nedad dels på
vejen og dels i
brandbæltet.
Enkelte steder har man
bevaret markeringerne i
brandbælterne.
Passer denne stålstang.

B19
Gå ned her.
Man kan på vejen ned se
gårdene vi passerede på
udturen.
Asfaltvejen dukker snart
op i det fjerne.
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B19
Nede ved asfaltvejen står
dette skilt.
Gå til venstre af
asfaltvejen og efter ca. 800
m dukker restauranten og
bilen op.
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