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53 - Cerro Peña del Águila
Deze wandeling in de omgeving van Cercedilla voert ons via de oude Camino de Segovia naar
de Collado de Marichiva, vanaf waar we de GR-10 nemen over een bergkam die ons naar de
Cerro Peña del Águila voert, op zo´n 2.000 meter. Vanaf deze kam hebben we een heerlijk
uitzicht: rechts op het dal van de rivier de Moros, links op het dal van de Fuenfría. Op de
terugweg maken we een snelle afdaling door het bos in de omgeving van de Arroyo del
Infierno, om via het oude sanatorium van Fuenfría terug te keren naar het beginpunt.
Vanaf waar we de auto geparkeerd hebben (1) lopen we een stukje terug richting het
informatiecentrum (2). Hier ligt rechts van de weg, tegenover het informatiecentrum, een
pad met een trappetje erin, gemarkeerd met rode stippen. Dit pad gaan we op.
Bovenaan deze trap houden we rechts aan, de rode stippen volgend. Dit pad komt uit op een
asfaltweg bij het ziekenhuis La Fuenfría (3). Hier gaan we rechts en houden direct links aan,
richting een tegenovergelegen pad wederom gemarkeerd met rode stippen.
Iets verderop boven in een bocht ligt er rechts een pad gemarkeerd met rode stippen dat we
ingaan (4). Iets verderop gaan we door een hek heen en verderop bij een kruising van paden
gaan we rechtsaf een stukje naar beneden, nog steeds gemarkeerd met rode stippen.
Verderop kruisen we een pad (5) waar we rechtdoor gaan.
We kruisen twee keer een beekje, gaan door een hekje en vervolgens draaien we naar links
en komen langs een huis (6). We lopen nu evenwijdig aan een asfaltweg. We komen weer
door een hekje en lopen nu door een stuk bos verder omhoog.
Verderop komen we in een bocht uit bij een kruising met een ander pad (7). Hier draaien we
met de bocht naar links verder omhoog, nog steeds de rode stippen volgend. Verderop lopen
we evenwijdig aan de Arroyo de Marichiva die verder rechts van ons beneden ligt. Dit pad,
het laatste stuk enigszins steil en stenig, brengt ons op de Collado de Marichiva (8).
We steken het brede pad over, gaan door het hek en vervolgens links af, de rood-wit
gemarkeerde GR-10 op, verder omhoog.
Dit pad volgen we tot aan de top, de Cerro Peña del Águila (9). Een stukje voorbij de top
gaan we over het muurtje van stenen en vervolgen het pad aan de linkerkant van het
muurtje. We lopen nu nog een stuk verder met nog steeds het muurtje aan onze rechterhand
over de kam en dalen naar zo´n 1.780 meter (10). Daar zien we rechts een hekje in het
muurtje en links een pad, waar we op gaan, waarmee we de GR-10 verlaten.
Na een stuk dalen komen we uit op dezelfde onverharde weg (11) die we bij de Collado de
Marichiva ook al kruisten. We steken deze weg over en gaan links verder naar beneden een
paadje op met rode stippen en een bordje “Vereda de la Piñuela”.
Na een tijd dit pad en de rode stippen gevolgd te hebben komen we uit op een splitsing met
links een ander pad (12), waar we op de heenweg ingegaan waren. We gaan hier nu
rechtdoor, nog steeds de rode stippen volgend.
We komen nu weer uit bij het ziekenhuis (3), steken de weg over en gaan rechts de weg
over hetzelfde pad naar beneden dat ons weer bij het informatiecentrum brengt.

De Feiten
Duur: 3:30 uur
Lengte: 11,1 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bos- en bergpaden
Markering: Rood/wit-rood
Totale hoogteverschil: 731 m.
Hoogste punt: 2.013 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (2/14)

Hoe kom je er?
Neem vanaf de A6 Madrid-A Coruña afrit 47
richting Guadarrama en blijf vervolgens de M614 volgen naar Cercedilla. Volg in Cercedilla
het station (Estación FF.CC.). Neem net voorbij
het station in een bocht op een helling de
Carretera de las Dehesas, die aangegeven staat
met o.a. restaurant Casa Cirilo. Volg de weg nu
tot aan het informatiecentrum, vanwaar de
wandeling begint.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 45.542
Longitude: W 4 04.233
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