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145 - Peña Rogueira
De Peña Rogueira, ook wel Turrunteira geheten, is de hoogste top van het dal van Fornela, in
de Sierra de Ancares. De wandeling is te doen vanuit Guímara, maar omdat we dan wel erg
lang over een onverharde weg moeten lopen, kiezen we ervoor om de auto ergens halverwege
langs deze weg te parkeren, bij de berghut "El Cuadro". Vanaf de Puerto de Cienfuegos lopen
we over een kam met prachtig uitzicht twee kanten op. De laatste klim naar de top gaat via een
leuk en enigszins ruig en steil pad, dat echter goed te doen is.
Vanaf de berghut "El Cuadro" (1) lopen we verder de onverharde weg af en stijgen licht.
Na enige tijd komen we bij een splitsing (2) waar we rechtsaf gaan, verder de onverharde
weg volgend. Dit is aangegeven richting "Puerto de Cienfuegos". We stijgen verder via de
onverharde weg.
Via deze weg bereiken we, net onder de 1.700 meter, de pas "Puerto de Cienfuegos" (3).
We slaan hier rechtsaf, een breed pad op.
We lopen nu op een kam, in eerste instantie op een breed pad. Het pad wordt verderop
smaller en draait naar rechts, nog steeds over de kam.
Zo lopen we duidelijk richting de Peña Rogueira. Het laatste stuk wordt het pad wat steiler
en gaat het via stenen en rotsen, met een aantal iets lastigere passages maar zonder
noemenswaardige problemen.
Nadat we de Peña Rogueira (4) bereikt hebben, volgen we dezelfde route terug naar de
Refugio el Cuadro (1).

De Feiten
Duur: 4:30 uur
Lengte: 14,6 km.
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Onverharde weg, bergpad
Markering: Milestones (deels)
Totale hoogteverschil: 696 m.
Hoogste punt: 1.967 m.
Moeilijkheid: Middel (5/15)

Hoe kom je er?
Volg vanuit Fabero de Calle Fornela die
overgaat in de LE-4212 richting Peranzanes en
Guímara. Sla in het dorpje Bárcena de la
Abadía rechtsaf in de Calle San Pedro, richting
Fornela. Volg deze weg nu gedurende meer dan
20 kilometer tot je Guímara bereikt. Sla voor de
brug bij het plaatsnaambord linksaf, de
onverharde weg op. Volg deze onverharde weg
geruime tijd tot je de berghut "El Cuadro"
bereikt, waar we in de omgeving de auto
parkeren.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 42 53.928
Longitude: W 6 43.738
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