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153 - Robiñera
La Robiñera is een top van net boven de 3.000 meter die relatief gemakkelijk te bereiken is en
uitstekend op dezelfde dag heen en weer kan worden gedaan. Door zijn hoogte en strategische
ligging biedt hij een spectaculair uitzicht over de hoge toppen van de Pyreneeën om ons heen.
Vanaf de parkeerplaats van de Fuente Petramula (1) gaan we gedurende ongeveer 80 meter
verder over de onverharde weg. We gaan het pad aan de linkerkant op (2), en negeren de
markering van de GR. We zien een bordje in de richting van Glaciar de la Munia.
Na ongeveer 10-15 minuten steken we de Barranco del Clot (3) over.
We volgen het pad, bewegwijzerd met milestones. Ruim een uur later steken we opnieuw de
Barranco del Clot (4) over.
Ongeveer 15 minuten later beginnen we te klimmen via een donkere kloof (5).
Het laatste stuk gaat via een terrein van stenen, die niet al te los liggen. We komen langs
enkele toppen van lagere hoogte, tot we de Robiñera (6) bereiken.
De terugweg is via dezelfde route.

De Feiten
Duur: 6:00 uur
Lengte: 8,6 km.
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Bergpaden
Markering: Milestones
Totale hoogteverschil: 1.191 m.
Hoogste punt: 3.003 m.
Moeilijkheid: Zwaar (8/15)

Hoe kom je er?
Om de wandeling te bereiken, moeten we de
A-138 nemen. In noordelijke richting komen
we door we Bielsa en vervolgens Parzán. In
Parzán, net na een tankstation en een
supermarkt, zien we een bord richting
Chisagüés. Sla linksaf op deze smalle weg. We
komen door het dorp en gaan verder op een
onverharde weg, de Camino a las Minas de
Liena. We volgen deze onverharde weg
gedurende ongeveer 6,5 kilometer, tot we de
Fuente Petramula bereiken (net voor een steile
bocht), waar we de auto parkeren.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 42 40.964
Longitude: E 0 07.786
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