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104 - Cueva Valiente
Deze wandeling vlakbij het enigszins afgelegen dorpje Peguerinos in het grensgebied tussen
de provincies Ávila en Madrid, brengt ons zonder al te veel inspanning naar de Cueva
Valiente. Vanaf deze top van net boven de 1.900 meter, waar in de Spaanse Burgeroorlog een
bunker gebouwd is, kijken we vanuit het zuidwesten op de Sierra de Guadarrama.
De wandeling begint op de onverharde weg (1), die enkele tientallen meters rechts voor de
ingang van de camping Valle Enmedio ligt.
We volgen dit pad een tijdje en gaan langs een hek (2). Na geruime tijd dit pad gevolgd te
hebben komt het uit op het riviertje Arroyo de Valle Enmedio (3). We volgen het bord
"Cueva Valiente" dat ons naar rechts stuurt.
Het pad is nu een stuk smaller en ook een stuk steiler. Na geruime tijd geklommen te
hebben komen we uit op een ander pad waar we linksaf slaan (4).
Iets verderop kruisen we een ander pad (5) waar we rechtdoor gaan. We volgen nu de
milestones en zien de top Cueva Valiente voor ons liggen.
Via dit paadje komen we uit op een onverharde weg (6). We kunnen hier nu rechtsaf slaan
of rechtdoor de milestones volgen. In beide gevallen komen we uit op de Cueva Valiente
(7).
Vanaf de Cueva Valiente volgen we hetzelfde pad weer terug en volgen nu het brede pad
rechtdoor, waar we eerder van links kwamen (6).
Dit brede pad volgen we een tijd tot het met een bocht naar rechts draait (8). Hier volgen we
het bord "Collado de la Gargantilla" rechtdoor. Via dit paadje dalen we nu een minuut of 10
tot we uitkomen op een onverharde weg (9). Hier slaan we linksaf.
Na geruime tijd komen we uit op een Y-splitsing (10) waar we linksaf slaan, aangegeven
met "Camping". Via dit pad komen we eerst langs het Stuwmeer van Peguerinos (11) en
vervolgens langs camping "La Nava" (12).
We gaan verderop door een hek (13). Iets voorbij dit hek slaan we linksaf (14) en lopen
verder naar de Camping "Valle Enmedio". Via het campingterrein lopen we terug naar de
ingang van de camping en de onverharde weg waar de auto geparkeerd staat (1).
Indien we niet over het campingterrein willen lopen, gaan we bij het hek (13, 14) rechtdoor.
Vervolgens slaan we drie keer achter linksaf (15, 16, 17) om zo via een wat langere route
weer bij de auto uit te komen.

De Feiten
Duur: 4:00 uur
Lengte: 13,6 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde weg, bos- en bergpaden
Markering: Milestones (deels)
Totale hoogteverschil: 500 m.
Hoogste punt: 1.903 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (1/14)
Routeprofiel Cueva Valiente

Hoe kom je er?
Neem vanuit Madrid de M-505 naar El Escorial
en blijf deze volgen tot voorbij El Escorial. Ga
op de rotonde op de Puerto de la Cruz Verde
rechtsaf richting Ávila, nog steeds de M-505
volgend. Ga vervolgens bij de eerste afslag
rechts, de M-525 richting Robledondo op. Ga
door Robledondo heen en blijf de M-505
volgen tot aan Santa María de la Alameda. Volg
vervolgens vanuit Santa María de la Alameda
de borden naar Peguerinos. Rij door Peguerinos
heen en volg de borden naar de camping Valle
Enmedio. Enkele tientallen meters voor de
ingang van de camping ligt er rechts een
onverharde weg waar de wandeling begint en
we de auto parkeren.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 39.406
Longitude: W 4 12.097
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