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86 - Pico del Lobo
Met zijn 2.272 meter is de Pico del Lobo het hoogste punt van de Sierra de Ayllón en tevens
van de autonome gemeenschap Castilla-La Mancha. De wandeling er naar toe is een klassieke
beklimming van een top, en zowel vanaf de top als tijdens de wandeling over de kam er naar
toe, hebben we een prachtig uitzicht.
Vanaf de Puerto de la Quesera (1) nemen we het brede pad dat we aan onze rechterhand
zien liggen.
Dit brede pad draait uiteindelijk met een bocht naar links (2) waarna we het pad rechts voor
ons naar de top van de Pico del Lobo zien liggen.
We komen uiteindelijk langs een pad rechts (3) naar La Pinilla, we volgen hier uiteraard het
bordje rechtdoor naar de Pico del Lobo.
Uiteindelijk komen we op zo'n 2.272 meter uit op de Pico del Lobo (4).
Vanaf de top keren we terug via hetzelfde pad en gaan bij de afslag links naar de Pinilla (3)
weer rechtdoor.
We volgen hetzelfde pad van de heenweg nog geruime tijd tot we op zo'n 1.800 meter
uitkomen, vlak voor het pad weer begint te stijgen (5). Een paar meter naar rechts zien we
hier een breed spoor liggen waar we naar door steken. Dit spoor gaat iets verder over in een
comfortabel breed pad dat ons terug brengt naar de Puerto de la Quesera (1).

De Feiten
Duur: 4:30 uur
Lengte: 15,3 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bos- en bergpaden
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 788 m.
Hoogste punt: 2.272 m.
Moeilijkheid: Middel (3/15)

Hoe kom je er?
De wandeling begint vanaf de Puerto de la
Quesera, op de grens tussen Castilla y León en
Castilla-La Mancha. Volg vanaf de A-1 afrit
103 naar Riaza, via de N-110. Volg vanuit
Riaza de SG-111 richting Riofrío de Riaza en
vervolgens de SG-112 richting het stuwmeer
van Riofrío en de Puerto de la Quesera. Parkeer
de auto in de bocht op de pas.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 41 12.950
Longitude: W 3 25.234
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