www.hikingiberia.com

59 - Picón de Royo Frío
Deze wandeling in de omgeving van Uña voert door een deel van het stroomgebied van de
rivier de Júcar, die de Serranía de Cuenca zijn kenmerkende karakter verschaft door de hoge
steile rotswanden van kalksteen in de nabijheid van deze rivier. De tocht naar de Picón de
Royo Frío voert over een breed pad vanaf waar we al een mooi zicht hebben op deze
rotswanden. Het spectaculairst is echter de laatste klim via het pad Camino de Fuente la Zarza
naar de Picón de Royo Frío, waar de Vallei van de Júcar aan onze voeten ligt.
Vanaf het centrale plein waar we geparkeerd hebben (1) lopen we een stukje terug langs de
weg CM-2105 in de richting Cuenca. Iets verder ligt er rechts een asfaltweggetje (2) dat we
opgaan en dat langs het meer Laguna de Uña loopt.
We gaan vervolgens over het Canal de la Toba via een bruggetje en hierachter linksaf (3), de
wit-rode markering volgend. We blijven nu gedurende ongeveer 5 kilometer op deze weg,
de wit-rode markering volgend en een aantal zijpaden negerend.
Uiteindelijk, op zo´n 1.200 meter hoogte, gaat de weg met een bocht naar links naar
beneden. Rechts ligt er een smal pad (4) dat wit-rood en geel gemarkeerd is, dat we in
moeten. Via dit pad wacht ons nu een pittig klimmetje. Vlak voor het einde komen we langs
een aantal rotsen (5) met werkelijk prachtig uitzicht over de Vallei van de Júcar.
We komen aan het einde van dit pad uit op een onverharde weg (6) waar we rechtsaf slaan.
Vanaf hier negeren we de wit-rode markering, die hier de weg naar links neemt.
Deze weg gaat verderop een stukje steil omhoog. Aan het einde van deze klim, op zo´n
1.420 meter, gaat deze weg met een bocht naar links. Rechts ligt er een wat smaller pad (7)
dat we inslaan.
Dit pad brengt ons al snel naar de Picón de Royo Frío (8), vanaf waar we opnieuw een
prachtig uitzicht over de Vallei van de Júcar hebben.
De terugweg is via dezelfde route.

De Feiten
Duur: 4:00 uur
Lengte: 15,7 km
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Bos- en bergpaden
Markering: Wit-rood (grotendeels)
Totale hoogteverschil: 448 m.
Hoogste punt: 1.447 m.
Moeilijkheid: Middel (4/14)

Hoe kom je er?
Volg vanuit Cuenca de CM-2105 richting
Ciudad Encantada/ Tragacete en blijf deze
volgen tot aan Uña, bij kilometer 34. Parkeer de
auto op het centrale plein in het dorp.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 13.419
Longitude: W 1 58.743
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