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77 - El Yelmo
Deze wandeling voert naar El Yelmo, het hoogste punt van de Pedriza, één van de populairste
wandelgebieden van Madrid. Dit gebied ontleent zijn naam aan de grote hoeveelheid keien en
stenen die het rijk is, en de prachtige rotswanden. Verder wordt het gebied gekenmerkt door
een grote aanwezigheid van water, omdat hier de rivier de Manzanares en zijn aftakkingen
stromen.
Vanaf de parkeerplaats “Canto Cochino” (1) lopen we naar beneden via de asfaltweg langs
de horeca.
Aan het einde van deze weg nemen we het bruggetje links over de rivier de Manzanares,
aan de andere kant van het bruggetje gaan we rechts (2). We lopen een stukje door een open
veld en gaan weer over een bruggetje. We komen uit bij een pad (3) dat we kruisen. Hier
gaan we rechtdoor het smalle paadje op dat omhoog gaat en wit-rood gemarkeerd is.
Dit pad volgen we geruime tijd en we negeren diverse zijpaden. Op het punt waar het witrood gemarkeerd pad naar beneden gaat (4) slaan we linksaf en volgen we de wit-gele
markering. Af en toe is het pad ook met milestones gemarkeerd.
Na een tijd klimmen via de rotsen komen we uit op een vlak stuk (5). Hier volgen we de
wit-gele markering naar rechts. Dit pad volgen we nog een tijdje tot we verderop een pad
naar links opgaan, aangeduid met een aantal pijlen (6). Hier volgen we niet langer de witgele markering. Via dit pad lopen we nu op El Yelmo af.
Als we dichtbij El Yelmo komen gaan we links van het pad af (7) en lopen we via de rotsen
naar El Yelmo. Het laatste stuk naar de top gaat via een lastige smalle doorgang (8).
Vanaf de top lopen we weer terug naar het pad (7) en gaan links. We lopen nu met El Yelmo
achter ons over het pad tot we weer op het wit-geel gemarkeerd pad uitkomen (9).
Vervolgens volgen we het wit-geel gemarkeerde pad naar de Collado de la Dehesilla (10).
Vanaf de Collado de la Dehesilla volgen we het pad naar links de hele tijd tot net onder de
berghut "Refugio Ginar de los Ríos" (11), waar we rechtsaf slaan, naar beneden. We gaan
een bruggetje over en aan de andere kant van het bruggetje linksaf (12).
Dit pad - de "Autopista" - volgen we tot aan eind bij het bruggetje vlakbij de parkeerplaats
(2). We gaan het bruggetje over en lopen terug naar de auto (1).

De Feiten
Duur: 3:00 uur
Lengte: 11,7 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bos- en bergpaden, rotsen
Markering: Deels wit-rood (GR10) / deels geel
Totale hoogteverschil: 821 m.
Hoogste punt: 1.719 m.
Moeilijkheid: Middel (5/14)

Hoe kom je er?
Vanuit Madrid volgen we de M-607 (richting
Colmenar Viejo) en vervolgens de M-609/M862 richting Manzanares el Real. Vanaf
Manzanares volg de M-608 richting Cerceda en
ga al snel bij het bord "La Pedriza" naar rechts.
De toegang tot het park is gelimiteerd tot 500
auto's, dus kom op tijd. Een aantal kilometer
verderop is de parkeerplaats "Canto Cochino"
duidelijk aangegeven, waar de wandeling
begint.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 44.963
Longitude: W 3 53.771
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