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174 - Oturia
Tijdens deze wandeling vanaf Yebra de Basa komen we langs diverse ermitas, zoals de Ermita
del Angusto, Ermita de las Rodillas en de Ermita de la Cruz en het Sanctuarium van Santa
Orosia. De mooiste ermitas zijn zonder twijfel de Ermitas de San Cornelio en La Cueva, die
volledig in de rots is ingebed en waar de waterval van El Chorro langs klettert. Vanaf het
Sanctuarium vervolgen we onze wandeling verder naar de Oturia, een vlakke top op 1.924
meter in de Prepyreneeën van Huesca, vanaf waar we prachtig verre uitzichten hebben richting
de Pyreneeën.
Vanaf de Plaza Santa Orosia (1) gaan we bij de rotonde bij de kerk rechtdoor, de Calle
Escuelas in. We lopen via de Calle Escuelas het dorp uit en gaan bij een splitsing (2)
rechtdoor/rechts, wat duidelijk aangegeven staat met een bord "Cuevas de Santa Orosia".
Hiermee komen we uit op de wit-geel gemarkeerde PR-HU-4.
Na vijf minuten komen we langs de Ermita del Angusto (3) en volgen we links de wit-gele
markering langs de Ermita.
Zo'n twintig minuten later komen we langs een andere ermita, de Ermita de las Rodillas.
Weer zo'n 50 minuten later komen we bij een splitsing (4) met een informatiebord van de
wandeling. Hier houden we links aan (op de terugweg komen we terug via het pad rechts).
Iets verderop (6) gaat het pad verder naar links. Ga hier echter eerst naar rechts om de
Ermita de San Cornelio, de Ermita de La Cueva en de waterval van El Chorro te bezoeken,
een absoluut verplicht bezoek.
Na ons bezoek aan de ermitas vervolgen we het pad (6) dat ons in minder dan een half uur
tijd langs nog een andere ermita leidt, de Ermita de la Cruz (7). Vanaf hier moeten we in
noordelijke richting naar het Sanctuarium van Santa Orosia (8) waar we in een kwartiertje
naar toe lopen.
Bij het Sanctuarium (8) gaan we rechtdoor over de onverharde weg. Na 5-10 minuten
houden we op de splitsing (9) links aan op de onverharde weg.
Ongeveer 20 minuten later op de splitsing (10) houden we links aan en stijgen we. Na vijf
minuten (11) gaat er rechtdoor een spoor, maar het is makkelijker om hier de onverharde
weg te blijven volgen.
Iets verder (12) ligt er links een pad, gemarkeerd met een milestone, maar we houden rechts
op de onverharde weg. Weer iets verder verlaten we links het brede pad (13), aangegeven
met een paaltje met wit-gele markering.
Op dit smalle paadje wordt het wat steiler en we volgen de milestones. Zo bereiken we in
20-25 minuten de top van Oturia (14).
Vanaf de top lopen we via hetzelfde smalle pad terug naar de onverharde weg (13) waar we
nu rechtdoor gaan om snel door te steken.
Een kwartier later zien we een milestone (15) links om een paadje te markeren dat ook goed
werkt als doorsteekje.
Bij het Sanctuarium (8) gaan we verder rechtdoor over de onverharde weg. Iets verderop
(16) kunnen we linksaf om de bochten van de onverharde weg af te steken.
Verderop vanaf dit pad zien we links van ons de Ermita de San Cornelio, de Ermita de La
Cueva en de waterval van El Chorro, waar we dus eerder liepen.
Op zo'n 2,5 kilometer van het sanctuarium (30 minuten) gaan we rechtsaf de onverharde
weg af (17). Neem hier het meest rechtse pad en ga niet het pad op naar boven dat
aangegeven staat met een bordje naar de mirador.
Een paar minuten later komen we langs een bordje "Camino de Santa Orosia". Dit is een
smal, enigszins steil, paadje dat ons in 10-15 minuten brengt naar de splitsing (5) waar we
op de heenweg ook al waren. We gaan hier nu dus links en lopen zo via dezelfde route
terug naar Yebra de Basa (1).

De Feiten
Duur: 6:00 uur
Lengte: 21,0 km.
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Onverharde wegen, bergpaden
Markering: Wit-geel, milestones
Totale hoogteverschil: 1.108 m.
Hoogste punt: 1.924 m.
Moeilijkheid: Middel (6/15)

Hoe kom je er?
De wandeling begint in Yebra de Basa, in
Huesca in Aragón, dat eenvoudig te bereiken is
via de N-260 niet ver van Sabiñánigo. Parkeer
de auto op de Plaza Santa Orosia in de buurt
van de kerk.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 42 29.217
Longitude: W 0 16.948

© Ibereffect S.L. Alle rechten voorbehouden.

