TUR NR. 27.
Rio Bacal
En tur der starter ved www.supersol.dk Calle Rosario 1, Torrox.
Turen er en rundtur.

Højdemeter:

Ca. 175 m.

Længde rundtur:

Ca. 16 km.

Varighed:

Det tager ca. 1,5 time at kører fra Torrox til byen Jayena.
Der er 71 km derop fra Torrox.
Afhængig af pauser tager selve vandreturen ca. 5,5 timer.

Sværhedsgrad:

Denne tur betegnes som middel på grund af længden.
Vi var 4 der gennemførte turen i aldersklassen 59 – 64 år.

Udstyr:

Travesko og masser af vand.
Hav fodtøj på der tåler at blive vådt.

Gennemført:

August 2014.

Start ud i Torrox kør til byen Jayena.
Inde i byen er der skilte mod Bacal.
Kort udenfor byen kommer man til et picnic område ved navn, ”Zona de Acampada El Bacal”.
Et ret stort område. På vejen derind kører man et kort stykke på grusvej og krydser floden, Rio Grande.
Vores mål med turen er ruinen Cortijo Corzola.
Turen op til ruinen foregår hovedsagelig i flodlejet, returvejen er på jordveje samt til slut et brandbælte.
Turen er ufattelig smuk med et meget varieret landskab, der spænder fra flodlandskaber samt formidable udsigter til
bjergene på retur vejen.
Man kan også vælge at gå retur i flodlejet hvis man vil korte ca. 4 km af turen eller syntes det er uinspirerende at gå
på grusveje.
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B1
Vi starter ud i SUPERSOL
Calle Rosario 1, Torrox.

B2
Zona de Acampada.
Gå mod syd i området ned
mod turskiltene.
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B3
Man passerer skiltene og
fortsætter ligeud af
området ned til Rio
Grande.

B4
På vejen passerer man et
område markeret med
skiltet ”Jardin Botanico”.
Haven er nedlagt

3

B5
Snart dukker disse 2
skilte op.
Vi følger retningen,
”Sendero Rio Bacal”.

B6
Her går vi til venstre ned til
floden.
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B7
Vi når floden.
Her i august måned er der
masser af vand i floden.
På vej op af floden går vi
på stier umiddelbart på
flodens brinker.
Vi krydser floden utallige
gange.
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B8
Vær forberedt på at få
våde sko.

Bemærk varden til
venstre.
Varder er en god vejviser
på alle ture.
Vi vedligeholder dem på
turene.

B9
Af og til må man lidt op i
terrænet for at forcere
særlige besværlige
sektioner i floden.
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B10
Jo længere man kommer
op i floden jo tættere
bliver bevoksningen.

B11
Terrænet åbner sig op og
floden fortoner sig.
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B12
Kort efter bliver stien til en
jordvej.
Floden er nede til højre.

B13
Vejen ender i dette Tkryds.
Vi skal til venstre op til
Cortijo Corzola.
Vejen til højre er vores
returvej.
Der er ca. 10 minutters
gang op til ruinen der
dukker op til højre.
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B14
Cortijo Corzola.
Et udmærket sted at holde
pause.
Bliv væk fra de skrøbelige
mure, der er
nedstyrtningsfare.

B15
Gå tilbage til T-krydset og
fortsæt ligeud.
Snart passeres floden
denne gang på en bro.
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B16
Broen passeres og vi
fortsætter ligeud.
Vejen svinger op til højre
og vi starter opstigningen
til Cuerdos de los Morros.
Følg vejen og ignorer
jordvejene, der kommer
ind fra højre og venstre.

B17
Efter op stigningen og
passage gennem en skov
hvor man udvinder harpiks
åbner landskabet sig op.
Bemærk denne fine
udkikspost, der ligger få
meter til venstre for vores
vej.
Her er udsigt til en lang
række bjerge.
Flere kan bestiges og er
beskrevet i flere
vandrebeskrivelser.
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B18
Senere er vejen omgivet af
et brandbælte.
På et tidspunkt kommer
man til et langt lige stykke
med vej og brandbælte.
På en sektion af vejen har
vej og brandbælte en
mere askegrå kulør.
Efter dette stykke kommer
et brandbælte ind fra
højre.
Her skal vi ned.

B19
Vi skal ned til højre her.
I starten er bæltet vandret
senere går det stejlt ned
mod udgangspunktet og
direkte ned til bilen.
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B20
Stejlt ned mod bilen.
Selvom det er stejlt
forceres brandbæltet uden
problemer.
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