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26 - Rivier de Escabas
De wandeling voert het eerste deel langs de oevers van de rivier de Escabas die in een fraaie
kloof ligt, kenmerkend voor het landschap van de Serranía de Cuenca. Op een aantal plaatsen
moeten we via doorwaadbare plaatsen de rivier oversteken, wat de wandeling enigszins
bemoeilijkt. Het is aan te bevelen op dit deel van de wandeling waterschoenen te dragen,
omdat deze doorwaadbare plaatsen met blote voeten lastig zijn vanwege de gladde bodem van
de rivier en de vele stenen die er in liggen. Het tweede deel van de wandeling klimmen we het
dal van de Escabas uit richting het charmante dorp Fuertescusa, vanwaar we het laatste stuk
via een asfaltweg teruglopen naar het beginpunt.
Het pad begint aan de rechterzijde van de weg (vanuit de richting Cañamares) tussen de
eerste twee van de drie tunnels (1).
Dit paadje daalt af naar de rivier de Escabas waar we direct over moeten steken naar de
andere kant van de rivier (2). Aan de andere kant van de rivier volgen we het pad naar
links.
We blijven nu geruime tijd langs de Escabas lopen en moeten een aantal keer oversteken
naar de andere kant via de doorwaadbare plaatsen. Na geruime tijd komen we uit op een
bospad waar we links houden en een stukje verder stijgen.
Verderop bij een Y-splitsing (3) gaan we links het smalle pad op wat we uitlopen tot we bij
een brug komen over de Escabas (4). We gaan over deze brug en vervolgen het pad
rechtdoor aan de andere kant van de brug.
We stijgen nu flink het dal van de Escabas uit tot we na geruime tijd bij een kruising komen
(5). Hier gaan we rechtdoor en beginnen weer te dalen.
Na een stevig stuk dalen komen we uit op een asfaltweg (6) waar we linksaf slaan, richting
Fuertescusa.
We volgen deze asfaltweg nu en komen door Fuertescusa (7). We lopen het dorp weer uit en
volgen deze asfaltweg nog geruime tijd tot we weer bij de auto terug zijn (8).

De Feiten
Duur: 3:00 uur
Lengte: 10,7 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Paden, verharde en onverharde
wegen
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 290 m.
Hoogste punt: 1.090 m.
Moeilijkheid: Middel (3/14)

Hoe kom je er?
De wandeling begint langs de weg CañamaresFuertescusa (CU-V-9031). Cañamares is het
beste te bereiken via de CM-210, vanaf de N320 vanuit Cuenca. Volg een paar kilometer
voorbij Cañamares de afslag Fuertescusa. Het
pad begint rechts van de weg tussen twee in de
rotsen uitgehouwde tunnels. Net voorbij deze
tunnels is er gelegenheid de auto parkeren.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 28.529
Longitude: W 2 12.148
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