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42 - Peñalara
Peñalara is met 2.428 meter de hoogste berg van de provincie Madrid en is één van de
belangrijkste toppen van de Sierra de Madrid. Op deze variant van de beklimming nemen we
de kortste weg, de RP1, die ons in relatief korte tijd zigzaggend naar deze spectaculaire top
brengt. In de winter is dit een uitermate populair gebied vanwege de grote kans op sneeuw.
Vanaf het parkeerterrein (1) lopen we een stukje terug langs de weg in de richting Puerto de
Navacerrada, langs het restaurant Venta Marcelino. Voorbij het restaurant nemen we het
brede pad rechts (2) dat vervolgens rechts terugdraait en daarna langs het gebouw van de
alpine-vereniging voert.
We lopen nu verder over de klinkerweg die verderop overgaat in een grindweg het bos in.
Net voorbij de bocht (3) ligt er aan de rechterkant een gebouwtje (Cobertizo del Depósito)
met informatie van het natuurpark Peñalara. We gaan hier rechtdoor, de RP1 volgend, en
verderop volgen we de bocht naar rechts (4).
Verderop bij een Y-splitsing (5) waar rechtdoor een smal pad zich afsplitst, houden we links
aan op het brede pad. Verderop bij een Y-splitsing van twee brede paden (6) gaan we
rechtdoor/links, nog steeds de RP1 volgend.
Ook verderop bij een Y-splitsing (7) houden we links aan en blijven op het brede pad
(RP1).
Waar een eind verderop bij een splitsing (8) het pad rechtdoor lijkt te lopen, houden we
rechts aan. We hebben de Peñalara nu duidelijk recht voor ons, dus houden deze aan als
oriëntatie.
Het laatste stuk naar de top is gemarkeerd met milestones. Vanaf de top van de Peñalara (9)
volgen we dezelfde route terug.

De Feiten
Duur: 3:30 uur
Lengte: 11,6 km.
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Bergpaden
Markering: Paaltjes RP1 / Milestones
Totale hoogteverschil: 668 m.
Hoogste punt: 2.428 m.
Moeilijkheid: Middel (3/15)

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 49.391
Longitude: W 3 57.539
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