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18 - De Cuchillos van
Contreras
De route voert door het natuurpark Hoces del Cabriel en eindigt bij de Cuchillos van
Contreras. Cuchillos is het Spaanse woord voor messen, maar staat ook voor een verschijnsel
in de geomorfologie waarin een bergkam zich vormt als gevolg van de speling van de wind,
water en chemische processen. De Cuchillos van Contreras zijn een mooi en fascinerend
voorbeeld van dit natuurverschijnsel.
We vertrekken vanaf de camping Venta de Contreras (1) en nemen het pad dat in de bocht
achter de camping via een trap naar beneden gaat (2).
Beneden aan het einde van dit paadje komen we uit op een weg (3) waar we rechtsaf gaan.
We volgen dit pad langs de rivier de Cabriel en komen uit bij een elektriciteitsgebouw (4).
Hier gaan we met de bocht mee naar rechts langs een activiteitencomplex.
Iets verderop ligt het bezoekerscentrum van het park (5) waar we rechts langs lopen. We
negeren hier het pad rechts en gaan rechtdoor.
Verderop bij een Y-splitsing houden we rechts aan gaan we verder rechtdoor op het pad, het
richtingbordje volgend.
Vanaf hier is het onmogelijk om verkeerd te lopen. We lopen eenvoudigweg dit pad af en
komen uiteindelijk vanzelf de Cuchillos tegen.
Vlak voor het einde van de wandeling gaat het pad door een tunneltje door de rotsen;
hierachter staat aangegeven dat het pad hier ophoudt (6). Vanaf hier lopen we via dezelfde
route terug naar de camping.

De Feiten
Duur: 2:30 uur
Lengte: 10 km.
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Onverharde wegen, bospaden
Markering: Richtingaanwijzers
Totale hoogteverschil: 150 m.
Hoogste punt: 610 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (0/15)

Hoe kom je er?
De wandeling begint vanaf de camping Venta
de Contreras op de grens tussen Cuenca en
Valencia, bij de stuwdam van Contreras. Neem
op de A3 richting Valencia de afslag 237
richting Minglanilla. Ga nu verder op de N-III
parallel aan de A3 in dezelfde richting. Neem
net voorbij km 234 de afslag rechts richting
Hoces del Cabriel. De camping ligt een aantal
kilometer verderop aan de rechterkant van deze
weg, met zicht op de stuwdam.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 39 32.381
Longitude: W 1 30.560
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