Nerja - Rio Chillar - Nerja.

Højdemeter:
Ca. 300 m.
Længde tur/retur: Ca. 8 km. (afhængigt hvor langt man ønsker at gå op af floden)
Sværhedsgrad:
Turen er ikke fysisk hård. Man skal bevæge sig forsigtigt i vandet de steder, hvor man
kan se bunden. Stenene i floden er ikke glatte.
Vi klarede turen uden problemer - alder 54-59 år.
Udstyr:
Gamle løbesko eller lignende og vand.
Gennemført:
August 2009.

Man kan starte på turen fra Chillar flodens udmunding ved kysten i byen Nerja.
Vi anbefaler, at man i bil kører til et stenbrud et stykke op af floden og starter turen herfra.
Kør ind til Nerja 15 minutters kørsel fra Torrox.
I byens østlige del er der i en rundkørsel et skilt mod stranden, Burrianna.
Kør i stik modsat retning op ad Calle Julio Romero.
Kør forbi den store bygning ved navn Morasol.
Tag den højre vejgaffel op af vejen Avenida de la Constitución.
Efter ca. 1 km følg vejen på venstre hånd Calle Mirto.
Drej til højre ned i floddalen ned til Rio Chillar.
Har man en GPS søger man på Nerja og Calle Mirto – det virker.
Kør forbi fabrikken ved stenbruddet og parker bilen.

Turen i Rio Chillar er velegnet en varm sommerdag, da man bevæger sig i bunden af slugten dannet af Rio
Chillar.
Man går delvis i skygge ofte med fødderne i rislende koldt vand.
Der er masser af muligheder for at nedsænke sig i naturligt skabte ”jacuzzier” med dejlig køligt rent vand.
Vær varsom med ikke at forurene floden, da den forsyner Nerja med drikkevand.

1

Bilen parkeret ved
stenbruddet.
Det er ikke vores sko, der er
smidt ud af bilen.

Vi var noget betænkelige ved
turen første gang vi så
mængden af sko og støvler
efterladt ved stenbruddet.
Også lidt underligt for der var
ingen vand i sigte.
Havde vandrerne i bogstavelig
forstand ”stillet skoene”?
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I starten når man bevæger sig
op af floden undrer man sig
over at man er i en flod, der
er stort set ingen vand på
denne årstid.

Langsomt dukker vandet frem
i floden.
I starten springer man lidt
omkring for ikke at få våde
sko…….glem det!
Vandet dukker langsomt op,
og man ender med at få våde
sko.
I starten er stenene i bunden
af floden små, senere bliver de
større.
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Efter ca. en halv time kommer
man til ”Snævringen”.
Afstanden mellem klipperne
er ned til 1 m på dette sted i
floden.
Hvis det f.eks. har regnet om
natten i bjergene kan
vandstanden her være op til ½
m.
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Undertiden må man forlade
floden og følge stierne på
flodbrinken.
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Vi nærmer os vandfaldene.
Turen op til vandfaldene
tager ca. 2 timer.

Pas på klipperne i bunden af
de naturligt skabte
”jacuzzier”
Det er forfriskende med et
køligt bad.
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I weekenderne kan der være
mange mennesker oppe ved
vandfaldene.
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Turen op ad floden er
utroligt varierende. Man må
ikke snyde sig selv for denne
tur, når man bor så tæt på
floden.
Det er muligt at forlade Rio
Chillar og gå via bjergene til
Frigiliana.
Denne tur vil vi beskrive
som en selvstændig tur.
Frigiliana-Rio Higueron-Rio
Chillar-Retur.

Det er muligt at gå forbi
vandfaldene længere op af
floden.
Ved en ruin kan man via
bjergene returnere til
udgangspunktet.
Vi har taget turen, men
anbefaler at man returnerer
via Rio Chillar.
Herlighedsværdien ved
turen i floden overstiger
langt returruten i bjergene.
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