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14 - De drie Kluizenaars
Deze wandeling is vernoemd naar het oude Romeinse pad dat we tijdens de route tegenkomen:
La calzada romana de los tres ermitaños. Verderop tijdens de wandeling komen we langs de
altijd populaire Silla de Felipe II met mooie uitzichten op het kloosterpaleis San Lorenzo de el
Escorial. Omdat het een eenvoudige wandeling is met goede paden op lage hoogte, is deze
ideaal voor een dag vroeg in het seizoen of in de winter.
Vanaf de auto nemen we, met de rug naar de M-505 gekeerd, de eerste straat links (Calle de
Cervantes) (1) en vervolgens gaan we de eerstvolgende straat links (2), de Calle de Bailén
in. We steken de M-505 over en gaan via het bruggetje over de Arroyo de Batán (3).
Over het bruggetje heen gaan we met de bocht mee rechts de Camino del Chincharrón op
(4). Vervolgens houden we links aan en direct daarop bij de T-splitsing gaan we weer links,
de Camino de la Tierra del Molino op (5).
Dit pad volgen we geruime tijd tot we bij een spoorlijn komen die met hekken afgezet is (6).
Het is echter geen probleem om langs de hekken te lopen, het spoor over te steken en het
pad aan de andere kant van het spoor te vervolgen, waar we linksaf omhoog gaan langs het
hek met “El Chincharrón” (7).
Na geruime tijd lopen passeren we een boerderijtje en komen op een open vlakte, hier gaan
we rechtsaf (8) richting het pad dat we iets verderop zien liggen. Eenmaal bij dit pad
aangekomen gaan we weer rechts (9). Verderop gaan we door het hek met het opschrift
“Coto privado de caza” en weer verderop bij een splitsing gaan we rechts langs de
afscheiding (10).
Wanneer we in de buurt van de Silla de Felipe II komen, gaan we via de rotsen bovenlangs
via de trappetjes (11). Eenmaal bij de Silla nemen we paadje dat rechts van de Silla steil
naar beneden gaat (12), dus niet het pad nemen dat achter het restaurantje loopt.
Beneden gaan we met de bocht mee naar links en daar waar we verderop een paadje kruisen
gaan we rechtsaf naar beneden (13).
Dit paadje lopen we uit naar beneden tot we bij een picknickveld komen (14). Hier gaan we
rechts tot we bij een ander pad komen dat afgescheiden is met een wildrooster (15), hier
gaan we rechts.
Bij de eerstvolgende splitsing gaan we linksaf van het pad af (16). Aan het einde van dit
pad gaan we rechts door een hek en daarna direct links met het bruggetje het spoor over
(17).
Aan de andere kant van het spoor gaan we weer links en we volgen dit pad terwijl we alle
zijpaden negeren. Dit brengt ons terug naar de Camino de Chincharrón (18) waar we aan het
begin van de wandeling ook al liepen. Hier gaan we links terug naar de brug, gaan we over
de M-505 en via de eerste straat rechts terug naar de auto.

De Feiten
Duur: 3:00 uur
Lengte: 12,1 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bos- en bergpaden
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 217 m.
Hoogste punt: 1.084 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (1/15)

Hoe kom je er?
Neem vanuit de richting Madrid de M-505
richting el Escorial. Vlak voor el Escorial kruist
de M-505 via twee rotondes de M-600. Net
voorbij de tweede rotonde – weer op de M-505
– gaat de weg met een haakse bocht naar links.
Ga hier rechtdoor de Avenida de Castilla in en
parkeer in deze straat de auto.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 34.797
Longitude: W 4 07.657
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