Área recreativa Nacimiento – Rio Andárax – Área recreativa Nacimiento

Højdemeter:
Ca. 200 m.
Længde tur/retur: 7,6 km.
Sværhedsgrad:
Turen er ikke fysisk hård. Vi havde lidt problemer på den afsluttende nedstigning til
Rio Andárax. Selve turen klarede vi uden problemer - alder 55-60 år.
Udstyr:
Vandresko, lygte, madpakke og vand.
Gennemført:
August 2010.

Kør fra Torrox op langs kysten forbi Motril op til Adra. Drej her ind i landet op forbi Berja til Laujar de Adárax.
Kør ligeud ind gennem byen. Man kører lige ind i byens rådhus, en stor markant bygning. Tag vejen højre
om bygningen.
Tag herefter første vej til venstre ud mod Área recreativa Nacimiento. Det rekreative område ligger ca. 1,5
km fra Laujar. Området består af restaurant udendørs borde og bænke til fri benyttelse. Mange bader i
floden Rio Andárax her.
Turen til det rekreative område er 140 km lang og tager ca. 2 timer fra Torrox.
Kør forbi det rekreative område og parker bilen nede ved floden.

1

Når man har parkeret
bilen ser man dette skilt
på den anden side af
floden. Her startede vi
turen.
Når turen slutter, kommer
man ned til floden på
samme side som bilen få
100 m oppe af floden lige
ved en fabriksbygning.
Ruten er markeret med
skilte og påmalede hvide
og gule markeringer.
Markeringerne ses også
på klipper m.m.

Man forlader flodlejet og
går op af bjergsiden.
Stien er bred hele vejen
op i dalen langs Rio
Andárax og man kan holde
et godt tempo.
På denne side af floden
vandrer man næsten
konstant i nåleskov.
Et brandbælte passeres,
her kan man se over på
den anden side af
flodsengen og skimte stien
vi skal over på.

2

Efter ca. 50 min. Kommer
man til et indhegnet
område. Området, der har
et par bygninger hedder
Monterrey forestry house
og ligger i 1250 m´s højde.
Det højeste punkt på
denne tur.
Følg vejen langs hegnet og
gå ned mod floden.

På vej ned mod floden
passerer man en gård
samt vinmarken nede til
venstre.

3

Følg vejen ned til floden.
Man møder en gruppe
skilte, drej ikke til højre,
men gå videre ned.
Husk man skal over på den
modsatte bjergside på den
anden side af floden.
En sti ind til højre spottes i
bunden af dalen.
Tag den.

Efter en kort tur på stien
skulle man krydse et
vandløb på en bro.
Broen er delvis skyllet
væk. Vi havde dog ingen
problemer.

4

Følg vandløbet langs
muren og drej op på stien
til venstre for enden af
klippevæggen.

5

Den mest spektakulære
del af turen ligger foran
os.
Turen går nu tilbage mod
bilen på den modsatte
side af flodsengen.

Forsømte vandingskanaler
dukker snart op. Vi følger
kanalerne til vi skal ned til
bilen.

6

Man vandrer ved siden af,
nede i og ovenpå kanalen.

Af og til tangerer man
kanterne på klippevæggen
uden det dog føles direkte
faretruende.

7

Af og til forsvinder
kanalen for at dukke op
igen.
Følg stien.

De farligste steder er der
sat hegn op samt kabler at
holde ved.
Ingen grund til panik.
Nyd udsigten, der er
smukt på denne side af
floden.

8

Vandingskanalerne er
enkelte steder hugget ind
i klippen over kortere
strækninger. Her får man
kortvarigt brug for den
medbragte lygte.
Vandingskanalerne er
stort set tørlagte, da ingen
længere vedligeholder
dem.

9

Kanalen kommer ud af
klippen.

Dramatisk natur.

10

Følg stien ligeud her.

Kanalen følger broen,
Puente Chillo over floden.
Kort tid efter broen
kommer man til et
jordskred, der har fjernet
ca.50 m af stien og
kanalen. Følg her stien op
forbi jordskredet.

11

Efter den sidste tunnel
fortsættes et stykke langs
stien.
Tag den første sti til højre
ind i bevoksningen ned
mod floden og bilen.

Bemærk at dette ikke
nødvendigvis er et foto af
den sidste tunnel.

Halvvejs nede af stien
møder man denne
valgmulighed.
Vi valgte stien til venstre,
da det var retningen hen
mod bilen.

12

Man kommer ud ved
fabrikken.
Den sidste del af
nedstigningen er vanskelig
og skal foretages med
forsigtighed.

Her er den sidste del af
stien set fra flodlejet.
Når man skal ud fra
bevoksningen skal man ud
denne vej.
Gå herefter hen til bilen.

Turen tog ca. 3 timer.
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