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44 - Collado de Marichiva
De routebeschrijving van deze wandeling is sterk geconditioneerd door de grote hoeveelheid
sneeuw die er lag toen wij hem liepen. Doordat op het eerste deel van de route het pad niet
meer waarneembaar is door de sneeuw, lopen we eerst richting de Arroyo de Marichiva en
klimmen we zonder pad langs/via dit stroompje naar de Collado de Marichiva. Ook op een
deel van de terugweg wordt de oriëntatie bemoeilijkt door de sneeuw, waardoor het gebruik
van kompas/GPS sterk aan te bevelen is.
We steken de parkeerplaats tegenover de Casa Cirilo (1) over en houden rechts aan, om een
stukje omhoog te klimmen naar de hoger gelegen weg. Eenmaal op deze weg (2)
aangekomen, gaan we rechtsaf.
Verderop bij een splitsing (3) gaat deze weg naar rechts, maar wij gaan hier rechtdoor op
een voor auto´s met een hek afgesloten onverharde weg. Enkele meters verder steken we een
beekje (Arroyo de Majavilán) over en direct daarachter gaan we links omhoog een pad op.
Dit pad is wit-geel gemarkeerd maar in de sneeuw moeilijk te volgen. Zorg ervoor dat je
enigszins links aanhoudt om te voorkomen dat je terug loopt richting de weg die we eerder
verlaten hebben. Dit pad, dat verderop naar links draait, brengt ons uiteindelijk naar het
beekje “Arroyo de la Barranca” (4). De wit-gele markering loopt verder aan de andere kant
van het beekje, maar wij volgen de loop van het beekje verder de berg op en gaan dus langs
het wit-gele kruis.
We klimmen hier deels langs de beek, af en toe via de beek, wat in de sneeuw een zware
klim is. Eenmaal boven komen we uit op een pad gemarkeerd met rode stippen (5), waar we
rechts gaan. We komen nu vrijwel direct uit op de Collado de Marichiva en de wit-rood
gemarkeerde GR-10. Deze GR-10 volgen we echter niet, we gaan links (6) op het lager
gelegen brede pad (Pista Forestal de la Calle Alta).
We blijven nu zo’n 2.800 meter op dit pad lopen, om linksaf een pad naar beneden te nemen
(7). Dit pad ligt voorbij een bocht naar links voorbij het beekje “Arroyo del Infierno”. In de
sneeuw is het wederom wat lastig te vinden, maar het pad is gemarkeerd met rode stippen.
Anderhalve kilometer verderop (8) houden we rechts aan en lopen we richting het
ziekenhuis Fuenfría (9). Bij het ziekenhuis gaan we links waarmee we op een weg (10)
uitkomen waar we weer links gaan.
Iets verderop (11) steken we rechts door het veld heen en lopen we naar de weg die we
verderop zien liggen. Op deze weg (12) gaan we linksaf en we lopen deze uit tot aan de
Casa Cirilo, het beginpunt van de wandeling (1).

De Feiten
Duur: 4:00 uur
Lengte: 9,5 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bos- en bergpaden / geen
Markering: Wit-geel / Rode stippen
Totale hoogteverschil: 532 m.
Hoogste punt: 1.770 m.
Moeilijkheid: Middel (6/14)

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 dit restaurant vanwaar de wandeling
begint.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 46.065
Longitude: W 4 04.158
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