Rio Higueron - Rio Chillar - Rio Higueron

Højdemeter:
Ca. 450 m.
Længde tur/retur: Ca. 12 km.
Sværhedsgrad:
Den største udfordring er i starten af turen opstigningen fra Rio Higueron til toppen af
slugten.
Vi klarede turen uden problemer - alder 55-60 år.
Udstyr:
Travesko og masser af vand. En madpakke er altid godt at have med.
Gennemført:
August 2010.

Floden Higueron er opkaldt efter figentræer / higuera, der engang groede nær flodens udspring.
Higueron er en dejlig flod. Vi har været langt oppe af floden, der i august måned var vandfyldt. Higueron er
ikke så ”vild” som Rio Chillar, men er utrolig smuk.

Turen starter i Frigiliana. Gå hen til byens hovedtorv følg gaden, Cuesta Del Apero mellem Bar Virtudes og
Unicaja. Smøgen ender ud i en stejl betonrampe, der fører ned til Rio Higueron.
Når man kommer ned til floden følger man denne til venstre op ad flodlejet. Man passerer et betonbassin,
hvor de unge fra Frigiliana ofte bader. Efter ca. 20 minutter kommer man til et informationsskilt på højre side
af floden. Her starter turen op fra flodlejet.
Stigningen op fra flodlejet er stejl og er den hårdeste belastning man kommer ud for på turen.
Når man kommer op på toppen af flodlejet går man til venstre og følger stien hele vejen til Rio Chillar.
En flot tur med vekslende udsigter til bjerge, Middelhavet og Nerja.
Efter ca. 1 time og 14 minutter kommer man til ruinen af en kalkovn. Vi har desværre ikke et foto af ovnen,
men den minder om en iglo bare udført i sten. Ovnene møder man flere steder i bjergene, ses blandt andet
også på turen til El Fuerte.
Efter ca. 2 timer og 14 minutter når man ned til den smukke Rio Chillar.
Hvis man har mulighed for at blive samlet op ved starten af Rio Chillar turen, kan man fortsætte turen ned af
floden, eller gøre som os gå samme vej tilbage til Frigiliana.
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Skilt mod Rio Higueron på
husmuren overfor
restauranten.

På vej op af Rio Higueron.
Her august 2010 er der
vand i floden allerede på
dette punkt. Andre år har
floden været tør her, men
fyldt med vand længere
oppe af floden.
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På vej op ad Rio Higueron.
Bemærk Frigiliana i
baggrunden hævet over
floden.

Informationstavlen.
Stien mod toppen er
umiddelbart ved skiltet.
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Informationstavlen.
Tavlen beskriver en længere
tur end beskrevet her.
Næsten alle stier i området
hænger sammen, vi har
valgt endags ture, hvor man
ender ved sin bil ved turens
afslutning

Turen foregår på stier som
denne.
På vejen passerer man flere
kløfter og dale.
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Følg pilene.

Nerja ses i det fjerne.
Bevoksningen varierer
meget på turen.
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Her en helt anden
vegetation.

Dramatisk natur.
Vejret kan være hurtigt
omskiftelig i bjergene.
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Vue ned mod Rio Chillar.
Ned og opstigningen til Rio
Chillar er jævn uden de
store udfordringer.

Den smukke Rio Chillar.
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Vandrere på vej ned ad Rio
Chillar.

Så går turen tilbage til
Frigiliana og bilen.
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