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78 - Canto Hastial
Deze wandeling aan de rand van de Sierra de Guadarrama vertrekt vanuit Collado Villalba en
voert ons door een landschap van grote keien naar Canto Hastial, een lage top waar we in één
richting uitzicht hebben over het dal achter Collado Villalba en in de andere richting we aan de
voeten staan van de hoge toppen van de Sierra de Guadarrama, zoals Peñalara en Bola del
Mundo.
Vanaf de bushalte (1) volgen we de Camino de la Guija, die iets verderop overgaat in een
comfortabel breed pad. Dit pad volgen we geruime tijd. We negeren een afslag links (2) en
beginnen te dalen. We komen langs een gebouwtje van Canal de Isabel II aan de linkerkant.
Bij een bocht gaat het pad omhoog en rechts staat er een ander gebouwtje. Nog voor de
bocht ligt hier links een smaller pad dat we inslaan (3).
We klimmen een stuk en negeren een pad links naar beneden (4); hier gaan we rechtdoor
verder omhoog. We klimmen verder en zien op een gegeven moment de top van de Canto
Hastial aan onze linkerhand liggen, te herkennen aan een rood-witte antennemast. We
kruisen een smal paadje en gaan links verder omhoog (5). We komen uit op een ander
paadje waar we weer links gaan (6).
Via dit paadje komen we uit op de top van Canto Hastial (7). Terug gaan we in eerste
instantie via hetzelfde paadje. Waar we eerder van rechts kwamen (6) gaan we nu
rechtdoor.
Verderop bij een paadje gaan we linksaf (8) en lopen we langs een muurtje met daarachter
een militair terrein. We volgen dit muurtje een tijdje tot het pad naar rechts van het muurtje
weg loopt (9).
We dalen een flink stuk en komen uit op een paadje waar we links gaan (10). We komen
langs de ruïnes van een huis met een mooi uitzichtpunt. Verderop gaat het pad naar rechts
(11) en volgt deze de loop van het riviertje Arroyo de Peñaliendre.
Via dit pad dalen we geruime tijd tot we op een ander pad uitkomen waar we naar rechts
gaan (12). Verderop komen we uit bij het riviertje Arroyo de Peña Herrera (13). Hier gaan
we links over de rotsen zonder een waarneembaar pad. Eenmaal over deze rotsen heen is het
pad weer zichtbaar.
Dit pad volgen we een tijd tot we op een ander breed pad uitkomen (14). Hier gaan we
rechtsaf. We lopen onder de hoogspanningskabels door en komen uit op de splitsing waar
we eerder op de wandeling ook al waren (3). Via dezelfde route volgen we het pad nu terug
naar Collado Villalba (1).

De Feiten
Duur: 4:00 uur
Lengte: 14,4 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bos- en bergpaden
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 585 m.
Hoogste punt: 1.374 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (2/15)

Hoe kom je er?
Neem vanuit Madrid de A6 richting La Coruña
en neem de afrit 39 richting Collado Villalba.
Volg de borden richting Collado Villalba,
vervolgens richting Altavista en vervolgens
richting Mirador de la Sierra. We parkeren de
auto in de Camino de la Guija in de buurt van
de bushalte.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 38.742
Longitude: W 3 58.763
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