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122 - El Cornón
De Cornón is de hoogste top van het Parque Natural de Somiedo, een natuurgebied van een
ongekende schoonheid in Asturias, in het Cantabrische Gebergte. De wandeling er naar toe is
een klassieke beklimming via een goed gemarkeerd pad en zowel tijdens de wandeling als
eenmaal op de top hebben we een waanzinnig uitizcht over het omringende gebergte, dat
bestaat uit een grote variëteit aan materiaal, zoals kalksteen, vuursteen en zandsteen.
Indien je vanuit de richting Pola de Somiedo de auto ergens aan het begin van het dorp
parkeert (1), moet je nog een stukje de weg aflopen tot een informatiebord van de Ruta el
Cornón aan de rechterkant van de weg (2). Ga hier rechtsaf het wit-geel gemarkeerde pad
op, de PR-AS-10.
Volg nog in het dorp de markering en hou links aan, waarmee je de bebouwing uit loopt op
een breed pad met een zeer fraai ruim zicht op de omringende bergen.
Al snel slaan we linksaf (3) en volgen we verder de wit-gele markering, een pad op dat een
stukje naar beneden gaat. Iets verderop bij de Y-splitsing (4) gaan we rechts.
We volgen nu eenvoudigweg de markering de hele tijd. Op het middenstuk van de
wandeling, tussen zo´n 1.700 en 1.800 meter, is de markering soms wat lastiger te vinden
en lopen er meerdere paden, maar met enigszins opletten kan er niets fout gaan.
Zo bereiken we uiteindelijk op 2.194 meter de top van El Cornón (5).
De terugweg is via dezelfde route.

De Feiten
Duur: 5:30 uur
Lengte: 16,1 km
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Bergpaden
Markering: Wit-geel, milestones
Totale hoogteverschil: 905 m.
Hoogste punt: 2.194 m.
Moeilijkheid: Middel (5/14)

Hoe kom je er?
De wandeling begint op de Puerto de Somiedo,
vanuit Asturias via Pola de Somiedo te
bereiken via de AS-227. Vanuit León is deze
pas te bereiken via Piedrafita de Babia, via de
LE-495. Parkeer de auto ergens in het dorp
waar het kan langs de weg.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 43 01.689
Longitude: W 6 13.653

© Ibereffect S.L. Alle rechten voorbehouden.

