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116 - Pico Almonga
De Pico Almonga is één van de laatste toppen van de Fuentes Carrionas aan de zuidkant.
Alhoewel hij niet zo hoog is, is het vanwege zijn scherpe silhouet een onmiskenbaar
herkenbare berg. Tijdens de wandeling naar de top hebben we een geprivilegieerd uitzicht op
het stuwmeer van Ruesga. Eenmaal op de top hebben we een vrij zicht op een groot deel van
de ons omringende Fuentes Carrionas, met toppen zoals de Espigüete en Curavacas.
Vanaf de auto (1) lopen we terug naar de weg, steken deze over, gaan over een wildrooster
heen en vervolgens linksaf een breed pad op (2).
We lopen dit brede pad helemaal uit tot het feitelijk ophoudt (3) en we op een veld
uitkomen waar rechts en recht voor ons berghellingen liggen. Hier gaan we links, over een
stuk waar niet echt sprake is van een duidelijk pad. Hou iets verderop links aan, om via de
linkerflank de berghelling op te lopen (4).
We lopen tussen wat bosjes en groepen bomen door en stijgen verder tot we bij een grote
stapel stenen uitkomen (5). Hier zien we linksaf weer een duidelijk waarneembaar pad
liggen.
Dit smalle paadje volgen we een tijd en lopen op een gegeven moment tussen de bomen.
Als we weer uit de bomen komen en vrij zicht hebben, zien we de Pico Almonga voor ons
liggen. Hier slaan we rechtsaf (6).
Dit pad leidt ons in eerste instantie verder weg van de top, maar draait iets verderop naar
links (7).
Verderop lopen we een stukje zonder pad en houden we enigszins rechts aan. Als we zo
doorlopen zien we verderop tussen de begroeiing een pad liggen, waar we als we het
eenmaal bereiken, linksaf slaan (8).
Via dit pad bereiken we eenvoudig de Pico Almonga (9).
Terug lopen we in eerste instantie via hetzelfde pad terug. Als we het pad tussen de
begroeiing inmiddels verlaten hebben, houden we nu echter rechts aan, een enigszins steile
engte in. Zo dalen we een tijdje tot deze engte nog steiler wordt. Hier gaan we linksaf een
pad op (11).
Aan het einde draait dit paadje naar rechts (12) en komen we uit het pad waar we eerder
ook al liepen. We komen uit op de splitsing van eerder (6) en houden rechts aan, een breed
pad naar beneden op.
Verderop bij de splitsing houden we links aan, verder naar beneden (14) en volgen we het
pad verder, met mooi zicht op het stuwmeer. Na geruime tijd komen we uit op een weide
waar we bij een drinkbak voor de koeien door het hek gaan (13).
Achter dit hek houden we links aan en volgen verder het pad. In de buurt van Ruesga
komen we langs een afslag rechts naar een groot veld die we negeren. Het pad eindigt
uiteindelijk vlak voor de asfaltweg. Hier slaan we eerst rechtsaf (15) en vervolgens op de
weg links, waarmee we teruglopen naar de parkeerplaats.

De Feiten
Duur: 3:00 uur
Lengte: 9,3 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bos- en bergpaden
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 521 m.
Hoogste punt: 1.519 m.
Moeilijkheid: Middel (4/15)

Hoe kom je er?
De wandeling begint vanuit Ruesga, 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 het
laatste stukje de CL-626 richting Cervera. Volg
net voor je Cervera binnen rijdt de afslag naar
Ruesga links. Na 3 kilometer bereiken we het
dorp Ruesga waar we doorheen rijden. Zodra
we het dorp weer uit zijn ligt er vlakbij het
stuwmeer in de bocht naar rechts een ruim
parkeerterrein, waar we de auto parkeren.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 42 51.842
Longitude: W 4 31.631

© Ibereffect S.L. Alle rechten voorbehouden.

