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102 - El Lucero
De Lucero of Raspón de los Moriscos is één van de meest emblematische toppen in de Sierra
de Almijara en de beklimming van deze top is een ware klassieker en met recht. Als we
eenmaal over de Puerto Llano heen zijn wordt de wandeling geweldig. Via een steil paadje
door een adembenemend kaal rotsachtig landschap klimmen we naar de top van El Lucero.
Terwijl we de klim maken wordt het uitzicht over zowel de Sierra de Almijara als de
Middellandse Zee beter en beter en wanneer we uiteindelijk de top bereiken, vinden we een
ruïne uit de Spaanse Burgeroorlog toen deze top een strategisch uitkijkpunt was.
In de bocht op de Puerto Blanquillo (1) begint aan de rechterkant bij een paaltje met een pijl
erop een smal pad omhoog dat we op gaan. Neem hier niet het pad meest rechts maar het
smallere, steilere pad.
Verderop op zo'n 1.270 meter negeren we een paadje rechts en volgen de paal met het
pijltje. Vervolgens op zo'n 1.300 meter negeren we een pad links naar beneden en volgen
het pad verder rechts omhoog (2).
Na een klein tijdje stijgen komen we uit op zo'n 1.400 meter op de Puerto de Cómpeta (3).
Op de Puerto de Cómpeta gaan we bij de splitsing een klein stukje rechts en dalen een klein
stukje. Rechts van ons zien we een steengroeve liggen. Op het brede pad slaan we linksaf
en dalen we een stukje.
Verderop bij een splitsing met het bordje "Raspón de los Moriscos" gaan we rechtsaf (4). Dit
brede pad volgen we een tijdje tot aan een groot bord van de Junta de Andalucía van de
wandelroute naar de Raspón de los Moriscos waar we rechtsaf gaan, over een houten
bruggetje over het stroompje (5).
Vanaf hier is het eenvoudigweg het pad volgen. Eerst tot aan de Puerto Llano (6) op zo'n
1.540 meter. Vanaf hier wordt het pad steeds spectaculairder en zien we het zigzaggend
voor ons liggen naar de top van de Lucero.
Eenmaal op de top van de Lucero (7) op 1.782 meter volgen we dezelfde route terug.

De Feiten
Duur: 3:30 uur
Lengte: 10,3 km
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Onverharde wegen, bergpaden
Markering: Wegwijzers, milestones
Totale hoogteverschil: 764 m.
Hoogste punt: 1.782 m.
Moeilijkheid: Middel (3/14)

Hoe kom je er?
Volg vanuit Málaga de A-7 richting het oosten
en neem afrit 277 naar Algarrobo. Volg
vervolgens de A-7206 naar Algarrobo,
Sayalonga en Cómpeta, en uiteindelijk de
borden naar Canillas de Albaida. Ga eenmaal in
Canillas de Albaida net voorbij het kruispunt
rechtsaf richting de Fábrica de la Luz. Volg in
eerste instantie de borden voor de Fábrica de la
Luz. Ga echter bij een splitsing waar naar links
de Fábrica de la Luz staat aangegeven, rechtsaf.
Verderop ligt er in een bocht aan de linkerkant
een onverharde weg die we opgaan. Deze
onverharde weg, in niet al te goede staat dus
het duurt even met een gewone personenauto,
volgen we gedurende ongeveer 9 kilometer tot
aan de Puerto Blanquillo, op zo´n 1.200 meter.
Hier in de bocht parkeren we de auto.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 36 52.131
Longitude: W 3 55.642
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