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143 - Cerro Pedroso
De Cerro Pedroso is met zijn 1.914 meter het hoogste punt van het dal van Geras de Gordón.
Het is een relatief korte en eenvoudige wandeling, alhoewel het laatste stuk naar de top iets
lastiger is vanwege het ontbreken van een duidelijk pad. We worden beloond met prachtige
uitzichten in alle richtingen middenin de Cordillera Cantábrica.
Steek vanaf waar we de auto geparkeerd hebben (1) de weg over en neem het brede pad dat
aan de rechterkant van de afrastering ligt, dat meteen stijgt.
Wanneer dit pad iets begint te dalen slaan we af naar links op een spoor (2). Al snel draaien
we naar rechts van de afrastering weg en zien even geen duidelijk pad. Verderop vinden we
echter al snel een paadje dat we volgen, over de hoogtelijn evenwijdig aan het dal in
zuidwestelijke richting, via de Alto del Juncanal (3).
We volgen dit pad geruime tijd en het wordt wat minder goed zichtbaar. Uiteindelijk draait
het naar links over wat rotsen heen (4). Achter deze rotsen gaan we rechtdoor een smal
paadje op, dat verderop naar links draait (5), richting de Collado Pedroso (6).
Vanaf de pas Collado Pedroso ligt er geen duidelijk pad naar de top van de Cerro Pedroso.
Af en toe liggen er wat sporen, maar over het algemeen moeten we onze weg omhoog
zoeken over een relatief steile en rotsachtige helling, en op sommige punten bemoeilijkt de
begroeiing de klim omhoog. We zien de top duidelijk liggen, dus de oriëntatie is geen
probleem.
Vanaf de Cerro Pedroso (7) vervolgen we de route in zuidoostelijke richting. Op dit stuk van
de route liggen er diverse paadjes, maar de richting is duidelijk omdat we over een soort van
kam lopen. Bij een rotsachtige punt (8) gaan we er links langs, waarachter we het pad
verder volgen.
Zo lopen we verder in zuidoostelijke richting tot we op een gegeven moment links door de
afrastering kunnen (9) en zien we het paadje aan de andere kant verder lopen. We lopen nu
in noordoostelijke richting tot we op een onverharde weg uitkomen (10), waar we linksaf
slaan.
Dit brede pad volgen we nu gedurende meer dan 4 kilometer tot we weer op de Puerto de
Aralla (1) uitkomen.

De Feiten
Duur: 3:30 uur
Lengte: 9,0 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bergpaden, onverharde wegen, deels
zonder pad
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 506 m.
Hoogste punt: 1.929 m.
Moeilijkheid: Middel (4/14)

Hoe kom je er?
Neem op de N-630 van León naar de Puerto de
Pajares net voorbij La Pola de Gordón (in de
richting Puerto de Pajares) bij de benzinepomp
linksaf de LE-473 richting Geras. Volg deze
weg gedurende 15 kilometer tot aan de Puerto
de Aralla. Aan de rechterkant van de weg, nog
voor het Hostal Rural La Collada de Aralla, is
er ruimte om de auto te parkeren.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 42 54.262
Longitude: W 5 48.289
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