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147 - Coriscao
Coriscao is een top van 2.235 meter hoogte die ten zuiden ligt van het Nationale Park van de
Picos de Europa. Vanwege deze zeer geprivilegieerde ligging en zijn relatieve prominentie is
het één van de beste balkons op de Picos de Europa, met een adembenemend wijds zicht op dit
geweldige gebergte. De klim van bijna 1.000 meter verloopt via een goed pad met een relatief
geleidelijk stijging. De terugweg, met name de afdaling langs de Arroyo de Puermán, is iets
lastiger vanwege het ontbreken van een goed pad.
Vanaf de auto (1) lopen we een stukje terug langs de weg, gaan weer over de brug over de
Arroyo Luriana en slaan wat verderop linksaf, een breed pad (2).
Dit pad volgen we geruime tijd. Op enig moment gaat er links een pad naar beneden
richting het riviertje Arroyo Luriana, maar wij houden rechts aan (3).
Bij een hut (4) gaat het brede pad over in een smal pad. Vanaf dit punt ontstaan er diverse
paadjes, waarvan er een aantal over het riviertje heen gaan, maar wij zorgen dat we niet over
het riviertje heen gaan en op een pad blijven lopen met het riviertje aan onze linkerhand.
Via dit paadje komen we uit op een groene weide (5), waar het paadje even niet zo goed
zichtbaar is, maar wat verderop links zien we dat het paadje verder omhoog voert tussen de
bergen door.
Zo komen we op zo'n 1.900 meter uit op een pas, waar we linksaf slaan (6), nog voor de
afrastering.
Dit smalle paadje is op een gegeven moment niet meer zichtbaar en we gaan nu door het
open veld tegen de grazige helling op. Hou als richting aan een pas die je verder voor je ziet
liggen, de Alto de Valdeloso.
Vanaf de Alto de Valdeloso (7) gaan we linksaf tegen de helling op, nu overduidelijk
richting de Coriscao.
Vanaf de top van de Coriscao (8) gaan we naar beneden, in een hoek van 90 graden op de
richting van waaruit we omhoog gekomen zijn. Je kunt hier het eerste stuk het beste even
links aanhouden om het meest steile en stenige stuk te vermijden.
Zo lopen we richting een lagere top recht voor ons (9). Links van deze top ligt er een
duidelijk waarneembaar paadje, dat we verder volgen.
We dalen nu verder af naar een kam die we voor ons zien liggen, waarop we een paadje
zien liggen. We volgen dit paadje over de kam en dalen verder. Het laatste stuk is het pad
niet meer zichtbaar, maar we zien nu duidelijk de pas Puerto de la Vega de Arriba voor ons
liggen, waar we heen lopen.
Op de Puerto de la Vega de Arriba (10) gaan we min of meer rechtdoor en draaien verderop
links langs een top van 2.065 meter. Zo klimmen we over de 2.000 meter heen. Als we
eenmaal op het hoogste punt zijn (11) zien we rechts beneden een groene helling liggen
waar we naar beneden gaan richting een riviertje, de Arroyo de Puermán.
Dit riviertje is niet goed te zien, maar als je via het midden van de helling afdaalt vind je
uiteindelijk wel het riviertje (12). Volg zo goed als mogelijk een paadje parallel aan de loop
van dit riviertje. Verderop wordt het pad beter waarneembaar.
Af en toe is het pad niet zichtbaar. Pas op de laatste kilomter richting de asfaltweg is er
sprake van een mooi breed pad.
Dit pad komt uiteindelijk uit op de asfaltweg LE-2703 (13), waar we linksaf slaan en de
laatste kilometer teruglopen naar de auto (1).

De Feiten
Duur: 5:00 uur
Lengte: 13,9 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde wegen, bergpaden,
verharde weg
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 991 m.
Hoogste punt: 2.238 m.
Moeilijkheid: Middel (6/14)

Hoe kom je er?
Sla net voorbij km. 112 van de N-621, de weg
van León naar Unquera, linksaf op de LE-2703
naar Portilla de la Reina. Volg deze weg
gedurende iets meer dan 6 kilometer en parkeer
de auto aan de linkerkant van de weg, net
achter een brug over de Arroyo Luriana.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 43 05.072
Longitude: W 4 51.271
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