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124 - Torre de los Horcados
Rojos
De Torre de los Horcados Rojos is één van de meest kenmerkende toppen van het Macizo
Central in de Picos de Europa, op de grens tussen Cantabria en Asturias. Vanaf deze top
hebben we een fantastische uitzicht op het waanzinnige landschap van de Picos. Omdat de
kabelbaan van Fuente Dé ons boven de 1.800 meter dropt, kunnen we met relatief weinig
inspanning boven de 2.500 meter komen. Het enige nadeel is dat het op het pad er naar toe erg
druk kan zijn, hoewel de meerderheid van de wandelaars niet verder loopt dan de Collado de
los Horcados Rojos, zo'n 150 meter onder de top.
Vanaf het eindpunt van de kabelbaan (1) slaan we linksaf, het brede pad op, de PR-24.
Dit pad volgen we tot aan de splitsing, waar we linksaf gaan op de PR-23 (2), gemarkeerd
als "Horcados Rojos". Het pad is wit-geel gemarkeerd.
Op zo'n 1.950 meter ligt er links een pad, dat gemarkeerd is met een wit-geel kruis om aan
te duiden dat we hier niet in moeten. We gaan dus rechtsaf (3).
Via dit pad stijgen we snel. Op zo'n 2.200 meter komen we langs een pad links (4) waar we
rechtdoor gaan op het wit-geel gemarkeerde pad. Vervolgens op zo'n 2.300 meter komen
we op een splitsing (5) waar het linksaf naar de Cabaña Verónica gaat. Wij gaan hier echter
rechtsaf.
Dit pad brengt ons naar de Collado de los Horcados Rojos (6) op 2.344 meter. Hier gaat het
rechts omhoog om nog iets meer dan 150 meter te klimmen naar de Torre de los Horcados
Rojos (7), op 2.506 meter. Dit is een steil pad met veel losse stenen, dat met enige
voorzichtigheid goed te doen is voor de wat meer getrainde wandelaar.
Vanaf de Torre de los Horcados Rojos gaat de terugweg naar de kabelbaan (1) via dezelfde
route.

De Feiten
Duur: 4:00 uur
Lengte: 11,1 km.
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Bergpaden
Markering: Wit-geel, milestones
Totale hoogteverschil: 874 m.
Hoogste punt: 2.506 m.
Moeilijkheid: Middel (5/15)

Hoe kom je er?
Deze wandeling begint vanaf het eindpunt van
de kabelbaan van Fuente Dé. Het vertrekpunt
van de kabelbaan ligt aan het einde van de CA185, de weg die vanuit Potes begint. Deze
kabelbaan brengt ons in vier minuten tijd van
1.070 meter naar 1.823 meter, waardoor we
direct beginnen te wandelen in het
hooggebergtelandschap van de Picos. In 2015
kostte een retourtje met deze kabelbaan 16
Euro.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 43 09.250
Longitude: W 4 48.314
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