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72 - Peña Citores
De Puerto de los Cotos is een populair beginpunt van wandelingen naar de Peñalara en de
meertjes in de omgeving van deze hoogste top van Madrid. Op deze wandeling gaan we echter
de andere kant op, richting de Peña Citores, een alleraardigste top vanaf waar we uitzicht
hebben op de zuidkant van de Sierra de Guadarrama met onder meer de Bola del Mundo. In de
omgeving van deze top komen we langs een aantal loopgraven van de Burgeroorlog die nog
goed intact zijn.
Vanaf het parkeerterrein (1) lopen we een stukje terug langs de weg in de richting Puerto de
Navacerrada. Bij het eerstvolgende paadje aan de rechterkant van de weg, bij een houten
hekje (2) nemen we het linkerpad over de houten bielzen, aangegeven met het bordje “otras
rutas”. Dit paadje komt uit bij het inmiddels gesloten gebouw van de alpine-vereniging (3)
(het linkergebouw van de twee gebouwen die hier staan) waar we naar toe lopen en het
paadje nemen dat aan de rechterkant over een trappetje van bielzen voert.
Dit pad splitst zich snel en we gaan links door het houten hekje heen (4). Dit pad is met gele
stippen gemarkeerd.
Iets verderop splitst het pad zich (5). We houden hier rechts aan, duidelijk gemarkeerd met
een grote gele pijl op een boom. Verderop is het pad niet langer met gele stippen maar met
milestones gemarkeerd.
Vlak voor we het hoogste punt van de helling bereiken, moeten we wat meer rechts
aanhouden (6). Dit punt is gemarkeerd met milestones. Zo bereiken we uiteindelijk een kam
- met recht voor ons de Dos Hermanas - waar we linksaf slaan (7).
Op de kam zien we aan onze linkerhand de Bola del Mundo liggen en rechts de vlakte van
Segovia. We houden nu een beetje links aan, van het pad af, en bereiken zo uiteindelijk op
2.181 meter het hoogste punt: de Peña Citores (8).
Vanaf deze top lopen we nu in een hoek van 90 graden over de kam richting de stenen van
de loopgraven van de Burgeroorlog (9). Hier vinden we het pad weer, gemarkeerd met
milestones.
Dit pad volgen we nu over de kam tot net voor de kleine berghut van de Mirador del
Cancho (10). Hier volgen we de milestones rechts naar beneden.
We komen langs een aantal grote zwerfkeien (11) en dalen vervolgens door een bos. We
volgen de milestones van het paadje, hoewel het af en toe even goed zoeken is. Verder
dalen we af over een open helling, hier is het goed zoeken naar de milestones.
Verderop lopen we weer over een duidelijk pad door een bos. Dit pad mondt uiteindelijk uit
op een onverharde weg (12) waar we linksaf slaan. Deze onverharde weg is verderop
geregeld geasfalteerd en komt uiteindelijk uit op een splitsing (13). Hier gaan we linksaf en
we stijgen nu over een onverharde weg.
We volgen deze onverharde weg, sporadisch met gele stippen op de bomen gemarkeerd, de
hele tijd. We blijven klimmen en negeren diverse zijpaden. Vlak voor de Puerto de los
Cotos wordt het een smaller pad en splitst het zich iets verderop. Het maakt hier echter niet
uit of we hier links of rechts gaan.
Het pad komt uiteindelijk uit op de asfaltweg SG-615 (14) waar we linksaf slaan en
teruglopen naar parkeerplaats op de Puerto de los Cotos (1).

De Feiten
Duur: 4:00 uur
Lengte: 13,2 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bergpaden, onverharde wegen
Markering: Gele stippen, milestones
Totale hoogteverschil: 730 m.
Hoogste punt: 2.181 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (2/15)

Hoe kom je er?
Neem vanuit Madrid de A6 richting La Coruña
en neem de afrit 39 richting Navacerrada. Volg
de M-601 tot aan de Puerto de Navacerrada. Ga
op de Puerto de Navacerrada naar rechts de M604 op richting Cotos/Rascafría. In Cotos, net
voorbij de afslag naar Valdesquí, ligt er aan de
rechterkant van de weg een grote parkeerplaats,
vanaf waar de wandeling begint.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 49.372
Longitude: W 3 57.466

© Ibereffect S.L. Alle rechten voorbehouden.

