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125 - Canal de Pedabejo
Deze rondwandeling door het hart van het Macizo Central van de Picos de Europa, toont ons
diverse gezichten van dit geweldige gebergte. Het eerste deel van de wandeling voert over
brede paden, in eerste instantie door het bos en vervolgens met uitzichten op de groene
hellingen om ons heen. Als we eenmaal door het Canal de Pedabejo omhoog klimmen,
verandert het karakter en lopen we door het geweldige ruige hooggebergtelandschap van de
Picos, met fantastische uitzichten in alle windrichtingen en over de mooie weide van de Vega
de Liordes. Als afsluiter dalen we af naar Fuente Dé door het Canal del Embudo, via een steil
pad met 40 zigzag-bochten en opnieuw een adembenemend uitzicht.
Vanaf het parkeerterrein van de kabelbaan van Fuente Dé (1) lopen we de asfaltweg uit
richting de camping. Op de rotonde lopen we rechtdoor een onverharde weg op verder
richting de camping.
We komen nu op een wit-geel gemarkeerd pad, de PR-PNPE-25. We negeren een pad links
(2) en verder een pad rechts en volgen verder de PR-PNPE-25 en stijgen langzaamaan in het
bos. We negeren een aantal zijpaden.
Op zo'n 1.320 meter komen we uit op een splitsing (3) waar we rechts gaan. Op dit brede
pad stijgen we verder en negeren we een aantal zijpaden, waaronder een pad rechts op zo'n
1.480 meter hoogte (4).
We volgen dit brede pad verder tot op zo´n 1.550 meter, waar er rechts een paadje ligt dat
we ingaan, wit-geel gemarkeerd (PR-PNPE-15 en PR-PNPE-25) (5), verder aangeduid met
"Vega de Liordes".
Net onder de 1.700 meter bij het berghutje "Cabaña de la Majada de Remoña" (6) vinden
we diverse wegwijzers. Hier houden we links aan en volgen we een stukje de wit-gele
markering van de PR-PNPE-15.
Dit pad draait verderop naar rechts (7). Verderop waar het niet zo goed gemarkeerd is
moeten we zorgen dat we links aanhouden tot we weer milestones vinden. Verderop bij een
kleine splitsing gaan we met de bocht naar rechts, het meest brede pad op (8). We blijven
het brede pad volgen en komen zo uit op een kruispunt van diverse paden (9), waar we
rechtsaf gaan en we iets verderop een pijl met "PR-PNPE-25" zien.
Dit pad voert ons uiteindelijk naar het Canal de Pedabejo, waar we via een steil zigzag-pad
door een prachtig rotsachtig landschap klimmen naar de Alto de la Canal (10), waar de
uitzichten in alle windrichtingen fenomenaal zijn.
Vanaf hier gaan we weer dalen tot aan een splitsing (11), waar we rechts/rechtdoor gaan.
We komen langs de berghut "Casetón de Liordes" (12) waar we rechtdoor gaan en de PRPNPE-25 naar Fuente Dé volgen.
Rechts van ons hebben we prachtig zicht op de weide van de Vega de Liordes. Aan het
einde van deze weide slaan we rechtsaf (13) en stijgen we licht. Als we bijna op het hoogste
punt zijn van dit pad, houden we bij een splitsing van paden links aan (14), duidelijk
gemarkeerd.
We stijgen nog een klein stukje verder en beginnen dan aan een geweldige mooie afdaling
door het Canal del Embudo. Dit is een steile afdaling met zo´n 40 zigzag-bochten en een
geweldig uitzicht over het dal en Fuente Dé, via een pad dat eenvoudiger is dan je in eerste
instantie vermoedt als je bovenaan het Canal staat.
Na een stevige afdaling komen we op ongeveer 1.200 meter uiteindelijk op het pad dat naar
het Canal de la Jenduda voert (15). Hier slaan we rechtsaf en lopen we terug naar de
parkeerplaats van Fuente Dé (1).

De Feiten
Duur: 6:00 uur
Lengte: 15,5 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde wegen, bergpaden
Markering: Wit-geel, milestones
Totale hoogteverschil: 1.133 m.
Hoogste punt: 2.038 m.
Moeilijkheid: Middel (5/15)

Hoe kom je er?
Deze wandeling begint vanaf het parkeerterrein
bij het beginpunt van de kabelbaan van Fuente
Dé, die ligt aan het einde van de CA-185, de
weg die vanuit Potes begint.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 43 08.672
Longitude: W 4 48.797
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