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144 - Teso Mular
De Teso Mular is een klassieke top van 1.884 meter hoogte op de grens van León en Asturias
met zeer ruime uitzichten, in het noordelijke deel van de Sierra de Ancares. Het grootste deel
van de wandeling lopen we over een licht stijgende onverharde weg door het dal van de
Arroyo del Couso, waarop we vooral tijdens de terugweg een mooi uitzicht hebben. Op het
einde van de wandeling is de klim wat steviger.
Loop vanaf het plaatsnaambord (1) verder richting Chano en ga direct rechts, in de Calle
Costanilla (2).
We volgen deze straat een tijd en daar waar de straat naar links draait bij een bron, gaan we
rechtdoor, een pad op (3).
We volgen lange tijd dit brede pad, dat geleidelijk stijgt. Verderop wordt het pad smaller en
stijgt het ook aanzienlijk steiler.
Zo bereiken we uiteindelijk op zo'n 1.650 meter de berghut Refugio de Candecaballos (4)
waar het brede pad eindigt.
Achter de berghut zien we nu duidelijk de Teso Mular liggen. Iets achter de berghut loopt
een smal paadje dat we volgen.
Via dit paadje bereiken we de kam (5) waar de Teso Mular op ligt, en we gaan uiteraard
rechts.
Via een smal en enigszins steil paadje klimmen we nu het laatste stuk naar de top van de
Teso Mular (6).
De terugweg is via dezelfde route.

De Feiten
Duur: 4:30 uur
Lengte: 13,5 km.
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Onverharde weg, bergpad
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 935 m.
Hoogste punt: 1.889 m.
Moeilijkheid: Middel (4/15)

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 Chano bereikt. Het is het
handigste om de auto bij het plaatsnaambord
van Chano te parkeren.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 42 52.900
Longitude: W 6 40.042
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