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126 - Picón de Felipe
Deze wandeling in de omgeving van Aldeadávila de la Ribera geeft een mooie doorsnede van
wat je tijdens het wandelen in de Arribes del Duero kunt verwachten. Op het eerste deel van de
wandeling lopen we richting de rivier de Duero en hebben we de hele tijd een prachtig zicht
over de rivier, met name vanaf de Mirador van Rupitín en de Picón de Felipe. Op he tweede
deel van de wandeling lopen we langs de waterkrachtcentrale door het vlakke lege landschap
terug naar Aldeadávila. Een deel van deze route is met name 's zomers flink overgroeid wat
zowel het wandelen als de oriëntatie aanzienlijk bemoeilijkt.
We lopen langs de Ermita de la Santa (1) verder de Calle Abajo af waar we direkt bij de
eerste splitsing rechts aanhouden, in de richting van het bordje Rupitín / Lastrón /
Rupurupay. We volgen deze onverharde weg een tijdje en gaan bij de eerstvolgende
splitsing links, in de richting van het bordje naar Rupitín (2).
We negeren een pad rechts en volgen nu de groen-witte markering van de Camino de
Rupitín. Wat verderop bij een Y-splitsing gaan we rechtsaf (3), in de richting van het bordje
Rupitín. Verderop negeren we een weggetje dat rechts steil naar beneden gaat (4).
We kruisen verderop een breed pad waar we rechtdoor gaan, nog steeds richting Rupitín (5)
en we volgen verder de groen-witte markering. Vervolgens negeren we eerst een pad rechts
en dan links, beginnen wat te dalen en komen uit bij een Y-splitsing (6) waar we links
aanhouden, nog steeds richting Rupitín.
Een tijd verder, net onder de 600 meter, houdt het brede pad op en gaat het over in een
smaller paadje. Bij een kleine splitsing draaien we met de bocht naar links (7) en stijgen we
een stukje. Na een paar bochten splitst het pad zich en gaan we rechtsaf, naar beneden, bij
een wit-zwarte markeringspaal (8).
We volgen dit smalle paadje geruime tijd wat over het algemeen daalt. Net iets boven de
400 meter splitst het pad zich en houden we links aan, omhoog (9). Vanaf dit punt stijgen
we weer. Iets boven de 600 meter komen we uit op een ander pad bij een muurtje, waar we
rechts aanhouden (19), bij een wit-groene paal.
Wat verderop zien we rechts een paadje naar een grote rotspunt, waar we een mooi uitzicht
hebben, dus zeker de moeite om even heen te lopen (11).
We vervolgen het pad tot we rechts af kunnen (12). Via dit paadje dalen we af naar de Picón
de Felipe (13), een rotspunt met een prachtig uitzicht over de Duero en de stuwdam van
Aldeadávila. Vanaf de Picón de Felipe lopen we terug naar het pad en gaan nu rechtsaf
(12).
Vlak voordat we bij een parkeerterrein komen gaan we met de bocht naar links (14).
Vervolgens slaan we linksaf op de onverharde weg. Iets verderop komen we uit op een
asfaltweg waar we ook weer links gaan (15).
We zien rechts eerst een paadje dat naar de waterkrachtcentrale lijkt te gaan en dat we
negeren. We slaan rechtsaf op het volgende pad (16), bij de wit-groene markering. Iets
verderop bij de Y-splitsing (17) houden we rechts aan.
Wat verder bij een aantal grote keien, waar we recht voor ons een elektriciteitsmast zien, ligt
er linksaf een niet heel duidelijk zichtbaar pad dat we inslaan (18), waarmee we de witgroene markering verlaten. We lopen nu lange tijd evenwijdig aan een muurtje, tot we in de
buurt van een verlaten huisje komen en we wat van het muurtje af beginnen te lopen, tegen
de heuvel op. In de buurt van dit huisje gaan we eerst links (19) en vervolgens rechts (20).
Het pad is af en toe moeilijk te volgen en overgroeid; hou aan richting het zuiden, min of
meer evenwijdig aan de Duero. Op deze manier komen we langs wat kleine topjes met
palen. Verderop lopen we meer richting het zuidoosten en zien we op een gegeven moment
een elektriciteitsmast voor ons. Bij deze mast eindigt een breed pad waar we linksaf slaan
(21) en iets verderop gaan we rechts bij een met een hek afgezet terrein (22). Volg hier
zoveel mogelijk de loop van het hek naar beneden.
Hier is het weer zoeken naar paadjes, maar uiteindelijk komen we zo uit op een breed
comfortabel pad, de GR-14, waar we linksaf slaan (23).
Vanaf hier volgen we de wit-rode markering van de GR-14 en gaan wat verderop dus ook
rechtsaf (24), van het brede pad af. We komen uit op een breed pad waar we links gaan en
vervolgens meteen rechts op een ander pad (25). Iets verder bij een kruising volgen we de
wit-rode markering naar links (26).
Verderop komt het pad uit bij een muurtje en staat er rechts een hek. Wij vervolgen hier
onze weg naar links (27) bij de wegwijzer naar "Aldeadávila 4,6 km". Iets verder gaan we
van deze weg af naar links, een andere onverharde weg op (28).

De Feiten
Duur: 6:00 uur
Lengte: 20,8 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde wegen, bergpaden
Markering: Wit-groen, wit-rood (grotendeels)
Totale hoogteverschil: 743 m.
Hoogste punt: 724 m.
Moeilijkheid: Middel (6/14)

Hoe kom je er?
De wandeling begint vanuit Aldeadávila de la
Ribera, dat vanuit Salamanca te bereiken is via
de CL-517 richting Vitigudino. Volg vanaf
Vitigudino de SA-314 naar Aldeadávila. Rij
eenmaal in Aldeadávila rechtdoor de Calle
Cristóbal Martín Herrera in die verderop
overgaat in de Calle José Antonio Caballero.
Sla rechtsaf in de Calle Cilia, vervolgens rechts
in de Travesía Escuelas, vervolgens links in de
Calle Tenadas en daarna rechts in de Travesía
Abajo tot je bij de Ermita de la Santa komt en
parkeer hier de auto.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 41 13.170
Longitude: W 6 37.324

Dit weggetje volgen we helemaal tot het einde en negeren wat zijpaden en komen uit op
een asfaltweg die we oversteken (29). Achter het muurtje gaan we rechtsaf, nog steeds de
wit-rode markering volgend. Deze weg volgen we nu de hele tijd rechtdoor en negeren een
aantal zijpaden.
Zo lopen we uiteindelijk af op Aldeadávila, waar we met de bocht mee naar links gaan (30).
Verderop slaan we linksaf, in de Calle Berzal (31).
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