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146 - Alto de los Cotorros
Tijdens deze wandeling vanuit Boca de Huérgano bezoeken we een deel van de Sierra de
Hormás. Het aantrekkelijke van deze wandeling is dat we vanaf de kam waarop de Alto de los
Cotorros ligt, in diverse richtingen mooi uitzicht hebben: in het westen op het Stuwmeer van
Riaño, in het oosten op de spectaculaire bergen van de Fuentes Carrionas en in het noorden op
de Picos de Europa. De wandeling is op sommige punten wat lastig omdat er een pad
ontbreekt.
Vanaf waar we de auto geparkeerd hebben (1) lopen we een stukje verder voorbij de
toeristische informatie en slaan hierachter linksaf, een asfaltweggetje op (2).
We komen langs een ermita en de weg wordt verderop onverhard. We negeren hier een pad
rechts (3) en volgen het pad rechtdoor, aangegeven als "Roblón del Sestil de la Mata".
Na enige tijd lopen komen we op zo'n 1.350 meter uit op de Campera Jollampo (4). Links
gaat er een pad naar de Roblón del Sestil de la Mata, maar wij gaan rechtdoor, een pad op
dat evenwijdig aan de afrastering loopt.
Dit pad volgen we geruime tijd tot we uitkomen op een ander pad, waar we op de Tsplitsing (5) rechtsaf slaan.
We dalen nu een stuk, gaan uiteindelijk met een bocht naar links, dan meteen weer naar
rechts en vervolgens over een stroompje heen. In de bocht achter dit stroompje gaan we
linksaf de helling op (6).
Er lijkt hier af en toe iets van een paadje te lopen, maar vooral hoger op de berg zoeken we
onze weg omhoog via de stenen en rotsen in noord/noordwestelijke richting.
We komen uit op een plateau waar we voor ons een topje zien liggen, waarheen we lopen
en die we uiteindelijk aan de rechterkant passeren. Voor ons zien we nu een grasveld met
een duidelijk waarneembaar paadje. We dalen een paar meter, gaan naar links en volgen het
paadje.
We kunnen hier omhoog op de grote rots (7) die hier staat. Na deze rots dalen we weer af
naar het paadje op de kam, dat we volgen in oostelijke richting. Verderop komen we uit op
een wat breder pad over de kam (8), waar we rechtsaf gaan. We volgen dit pad verder en
komen zo uiteindelijk uit op de Alto de los Cotorros (9).
Vanaf de Alto de los Cotorros gaan we in zuidelijke richting de berg af, in eerste instantie
door de struiken heen zonder pad, tot we wat verderop een pad vinden.
Via dit pad dalen we en lopen we uiteindelijk af op een heuvel voor ons. Wat verderop
houden we links aan en zien we rechts van ons beneden een pad met een hut, dat we als
richting aanhouden.
Zo komen we uiteindelijk uit op een breed pad (11), waar we rechtsaf slaan. We lopen
langs de hut, volgen het pad verder en komen uiteindelijk uit op een splitsing (12), waar we
rechtsaf slaan.
We stijgen nu een tijd en komen uiteindelijk uit op het punt waar we eerder het pad
verlieten en de helling op gingen (6). Vanaf hier volgen we dezelfde route terug als de
heenweg.

De Feiten
Duur: 5:00 uur
Lengte: 15,1 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bergpaden, onverharde wegen, deels
zonder pad
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 996 m.
Hoogste punt: 1.801 m.
Moeilijkheid: Zwaar (7/15)

Hoe kom je er?
De wandeling begint in Boca de Huérgano, dat
ligt net voorbij km. 101 van de N-621, de weg
van León naar Unquera. We parkeren de auto
langs de N-621 in de buurt van de toeristische
informatie.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 42 58.423
Longitude: W 4 55.559
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