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118 - Peña Carazo
De Peña Carazo is met zijn net 2.000 meter hoogte zo´n 500 meter lager dan de hoogste
toppen van de Fuentes Carrionas, maar het leuke van deze top is dat hij middenin het
natuurpark van Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina ligt. We lopen naar deze
top via een relatief eenvoudige wandeling. Hier worden we omringd door het prachtige
landschap van de Fuentes Carrionas en hoeven we niet ver te kijken om de hoge toppen zoals
de Curavacas en Peña Prieta te zien. Op de terugweg naar de Abdij van Lebanza hebben we
een groot deel van de route een ruim zicht op het dal van Lebanza.
Net voor het einde van de weg ligt er aan de rechterkant een onverharde weg (1), die we
inslaan en gaan we door een hek.
Al snel gaan we via een klein houten bruggetje (2) over het stroompje Arroyo de la Abadía,
waar het pad naar rechts draait. Iets verderop draait het pad met een scherpe bocht terug
naar links (3).
Via dit pad stijgen we ongeveer 100 meter en komen we uit op een weide met stenen die we
recht oversteken. Aan de andere kant van deze weide zien we een spoor verder lopen. We
zien de Peña Carazo nu aan onze rechterhand liggen.
We steken de hele weide over en volgen het spoor van auto's die hier wel eens rijden.
Wanneer we op het hoogste punt van deze weide uitkomen, gaan we naar rechts (5), waar
we een paadje vinden dat over de Arroyo de la Abadía heen gaat.
Dit pad volgen we richting de pas die tussen de toppen van Hontanillas en Peña Carazo in
ligt, en die we recht voor ons zien liggen. Het pad is niet altijd goed te zien, maar door de
pas als richting aan te houden, is de oriëntatie niet echt een probleem. Ook ligt hier een
sporadische milestone.
Op deze pas (7), waar we een mooi uitzicht op het hogere deel van de Fuentes Carrionas
hebben, gaan we door de afrastering heen en volgen we het paadje naar rechts dat
evenwijdig aan de afrastering omhoog loopt richting de Peña Carazo.
Na een korte klim vanaf de pas komen we bij een rotsige bergkam (8), vanaf waar er
meerdere paden richting de Peña Carazo lopen. Het is een mooie en leuke route om rechts
aan te houden en over de kam te lopen, maar deze is wel wat zwaarder dan het alternatief
meer naar links, lager langs de kam. In dat geval ga je pas omhoog als je onder de helling
van de Peña Carazo zelf staat. De top ligt namelijk verder weg dan je in eerste instantie zou
denken, en als je meteen de kam op gaat, is het een relatief lang stuk stijgen en dalen over
de kam voor je de Peña Carazo bereikt.
Vanaf de Peña Carazo (9) lopen we onderlangs de kam terug en verder via dezelfde route
terug naar de pas (7) en Abadía de Lebaza (1). Om de overgang over de Arroyo de la Abadía
(6) te vinden moet je goed opletten, omdat het paadje over het riviertje enigszins verborgen
ligt achter de bosjes.

De Feiten
Duur: 3:45 uur
Lengte: 9,4 km
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Bos- en bergpaden
Markering: Milestones (deels)
Totale hoogteverschil: 691 m.
Hoogste punt: 2.013 m.
Moeilijkheid: Middel (4/14)

Hoe kom je er?
De wandeling begint vanuit Abadía de Lebanza,
vanuit Palencia te bereiken via de A-67 en
vervolgens afrit 80 naar de P-227 richting
Cervera de Pisuerga. Volg deze weg gedurende
meer dan 30 kilometer tot aan het einde en volg
verder de CL-626 door Cervera heen. Volg
eenmaal door Cervera heen de CL-627 richting
Potes en volg deze bijna 15 kilometer tot aan
San Salvador de Cantamuda. Sla hier linksaf op
de PP-2114 in de richting Lebanza en rij deze
weg helemaal uit tot aan Abadía de Lebanza en
parkeer hier ergens de auto.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 42 57.808
Longitude: W 4 33.193
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