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121 - Braña de Pereda
Deze wandeling vanuit Pereda de Ancares naar de Braña de Pereda is een eenvoudige en
relatief korte wandeling op lage hoogte, ideaal voor dagen waarop het weer hoger in de bergen
het wandelen bemoeilijkt. Op het brede pad van Pereda naar de Braña lopen we een deel mooi
vrij en hebben we een ruim uitzicht op zowel het dal van Ancares als de omringende bergen
van de Sierra de Ancares.
Neem vanaf de camping (1) linksaf het weggetje dat achter de camping langs loopt richting
het dorp Pereda. We volgen deze weg door het dorp heen tot we bij het Centro de Turismo
Rural komen, waar we rechtsaf slaan (2).
We komen uit bij een bron van bakstenen en gaan daarachter bij de splitsing rechtsaf,
omhoog (3). Al snel splitst het pad zich weer en gaan we met een bocht rechtsaf, een breed
pad op (4).
Via dit pad, dat enigszins overgroeid kan zijn, stijgen we langzaamaan en kruisen we een
aantal keer een riviertje.
Na een flinke tijd lopen komen we iets onder de 1.300 meter uit bij een hek waar we
doorheen gaan. Hierachter splitst het pad zich en gaan we linksaf, aangegeven met een rode
pijl op een steen (5).
Na een klein tijdje over dit pad komen we uit bij de berghut van de Braña de Pereda (6).
We lopen het eerste stukje terug tot we weer bij de splitsing met het hek komen (5). Hier
slaan we nu linksaf.
We gaan nu flink dalen. Na zo´n 300 meter dalen komen we uit op een splitsing op een
breed pad (7). Linksaf staat een wegwijzer naar La Herrería de Tejedo, maar wij gaan
rechts, aangegeven met een groene pijl.
We komen verderop nog langs een pad links (8) dat we negeren en lopen rechtdoor over het
brede pad en komen zo uiteindelijk uit op de asfaltweg LE-712 (9), waar we rechts gaan.
We volgen deze asfaltweg tot we op een gegeven moment aan de rechterkant van de weg
een pad zien liggen, waar we op gaan (10). Als we dit pad volgen lopen we uiteindelijk
achter de camping langs en weer terug naar waar we de auto geparkeerd hebben (1).

De Feiten
Duur: 3:00 uur
Lengte: 10,7 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde weg, bospad en
asfaltweg
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 456 m.
Hoogste punt: 1.342 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (1/15)

Hoe kom je er?
De wandeling begint bij de camping in Pereda
de Ancares, die ligt langs de LE-712, een weg
die begint in Vega de Espinareda. Rij eenmaal
bij Pereda de Ancares iets door, tot je aan de
linkerkant de camping ziet liggen. Parkeer de
auto bij de ingang.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 42 49.618
Longitude: W 6 44.732
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