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99 - Canchal de la Ceja
De Canchal de la Ceja is het hoogste punt van de Sierra de Solana in Ávila, een gebergte op de
grens tussen Ávila en Salamanca in het uiterste westen van de Sierra de Gredos. Het is een
vlakke top van waaraf we een mooi uitzicht over Extremadura en La Vera hebben. Tijdens de
beklimming hebben we een mooi zicht op het Stuwmeer van Las Angosturas.
Loop vanaf het parkeerterrein op Plataforma el Travieso (1) een klein stukje terug over de
weg tot je aan je rechterhand een aantal milestones ziet. Hier begint het pad.
We komen wat verder op een wat opener ruimte waar het pad zich splitst (2). Op zich
komen alle paden hier op hetzelfde punt uit; de korste weg is niet rechts te gaan maar
rechtdoor en de milestones te volgen.
Op zo'n 2.150 meter gaat het pad met een bocht naar links. Op dit stuk liggen er meerdere
paadjes allemaal gemarkeerd met milestones, maar het maakt niet zo veel uit welk pad we
nemen omdat ze uiteindelijk allemaal naar hetzelfde punt voeren.
Zo komen we uiteindelijk op zo'n 2.405 meter langs het topje van de Calvitero (4) waar we
een mooi uitzicht hebben. Vanaf hier vervolgt het pad over de bergkam en dalen we een
tijdje. Links voor ons zien we de rotsige wand van Canchal de la Ceja liggen.
We volgen de hele tijd de milestones van het pad over de bergkam. Het laatste stuk (5) gaat
het pad zigzaggend steil omhoog. In de buurt van de Canchal de la Ceja (6) gaat het pad
verder rechtdoor, ga hier echter naar links om richting de top te lopen.
Zo bereiken we uiteindelijk op 2.435 meter de vlakke top van de Canchal de la Ceja (7).
De terugweg verloopt via dezelfde route.

De Feiten
Duur: 3:30 uur
Lengte: 10,7 km
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Bergpaden
Markering: Milestones
Totale hoogteverschil: 711 m.
Hoogste punt: 2.435 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (2/14)

Hoe kom je er?
Neem op de A-66 tussen Salamanca en
Plasencia afrit 417 richting Béjar (sur). Volg in
Béjar vervolgens de SA-515 naar Candelario.
Zorg dat je eenmaal in Candelario rechtsaf
gaat, het dorp weer uit, omhoog de berg op
richting de "Plataforma". Volg de weg naar de
"Plataforma" en ga rechtdoor bij de Plataforma,
tot aan de tweede Plataforma "El Travieso".
Hier eindigt de weg en parkeren we de auto.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 20.146
Longitude: W 5 43.935
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