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8 - Serra da Enciña da Lastra
Deze wandeling kenmerkt zich door prachtige uitzichten over het natuurpark Serra da Enciña
da Lastra en de rivier de Sil. De omgeving kent een groot aantal paden en deze wandeling
volgt verschillende routes door het gebied. Alle markeringen moeten daarom genegeerd
worden. Door de dichte begroeiing is het alleen mogelijk om via de paden te lopen.
Vanaf het bezoekerscentrum (1) gaan we omhoog via de weg richting het noorden.
Bovenaan splitst de weg zich in twee wandelpaden, we gaan hier rechts (2).
Hier stijgen we direct flink, en houden we aan richting het bos dat we hoger op de berg zien
liggen. We klimmen stevig verder, langs de bomen, tot we op een onverharde weg uitkomen
(3). Hier gaan we rechtsaf.
Bij de eerste splitsing houden we rechts aan. We lopen nu op een breed pad, eerst licht
dalend dan weer licht stijgend.
Negeer de afslag links (4).
We komen nu bij een picknickplek met schitterend uitzicht op de vallei en het dal van de
rivier de Sil (5).
Na in totaal ongeveer 1,5 kilometer over deze weg gelopen te hebben, komen we bij een
splitsing (6), waar we links gaan. We komen langs twee afslagen links die we negeren.
Hierna ligt er in een bocht, haaks op waar we lopen, links een pad dat naar beneden gaat (7),
dit pad nemen we.
Vervolgens bij de eerste kruising van diverse paden nemen we het meest linkse pad omhoog
(8). Bij de volgende splitsing houden we rechts aan.
Hierna komen we in een bocht waar het pad waarop we lopen naar links gaat; wij gaan
echter naar rechts (9), het minder goed zichtbare pad op.
Vanaf hier gaan we stevig stijgen, het laatste stuk zigzaggend. Op het hoogste punt, waar
we de grote rotswand passeren (10), wordt de begroeiing dicht en is het pad grotendeels
overwoekerd. Verderop wordt het pad weer breder.
Nu blijven we ruim 2,5 kilometer op dit pad tot we bij een splitsing komen (11). Hier gaan
we rechtdoor (links). Via dit pad komen we weer uit bij het bezoekerscentrum.

De Feiten
Duur: 3:00 uur
Lengte: 10,4 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde wegen, paden
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 500 m.
Hoogste punt: 928 m.
Moeilijkheid: Middel (3/15)

Hoe kom je er?
De wandeling begint bij het bezoekerscentrum
in het dorpje Biobra. Biobra kan bereikt
worden vanaf de N-120 (afslag direct achter
viaduct voorbij Rubiá, in de richting
Ponferrada). De afslag vanaf de drukke N-120
gaat direct een onverharde weg op het
natuurpark in. Het bezoekerscentrum is
gemarkeerd in het dorp (centro de visitantes).

GPS Coördinaten:
Latitude: N 42 28.931
Longitude: W 6 51.767
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