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94 - La Mira
Deze wandeling voert ons naar La Mira, een top op 2.343 meter die net als de Morezón als het
ware een Balkon van Gredos is vanwege het geweldige uitzicht dat we vanaf hier hebben op
de Circo de Gredos, het hart van de Sierra de Gredos, dat zonder enige twijfel het meest
spectaculaire deel van dit gebergte vormt. Vanaf de Mira hebben we richting het oosten ook
een geweldig uitzicht op de zeer kenmerkend rotswand van de Galayos.
Vanaf de AV-931 waar we de auto geparkeerd hebben (1) volgen we de onverharde weg
achter het hek. Verder draait het pad naar rechts (2) en steken we rechtdoor om af te snijden.
We komen uit bij een hek (3) waar we doorheen gaan en vervolgens links gaan op het brede
pad. We negeren hier iets verder een pad links en volgen de wit-gele markering van de PRAV 18.
Verderop bij een splitsing houden we rechts aan en blijven de wit-gele markering volgen.
We steken het riviertje Arroyo del Charco (4) over en blijven de wit-gele markering volgen,
eventuele zijpaden negerend. Zo komen we na een flinke klim uiteindelijk uit op de Puerto
del Peón (5) op 2.028 meter.
Op deze pas gaan we rechtdoor. Verderop gaan we een stuk dalen en later weer stijgen, met
de hele tijd het pad duidelijk voor ons. Uiteindelijk komen we uit op de bergkam (6) waar
we naar links het pad verder volgen via de milestones.
Als we dit pad volgen komen we langs een ruïne van een huisje. Hier iets voorbij begint
rechts het pad te dalen (7). Hier gaan we links tegen de berg op, richting de top van La
Mira, via een route die gemarkeerd is met milestones.
Zo bereiken we uiteindelijk op 2.351 meter de top van La Mira (8).
De terugweg verloopt via dezelfde route.

De Feiten
Duur: 6:15 uur
Lengte: 20,1 km.
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Onverharde wegen, bergpaden
Markering: PR-AV 18, milestones
Totale hoogteverschil: 1.003 m.
Hoogste punt: 2.351 m.
Moeilijkheid: Middel (6/15)

Hoe kom je er?
Neem vanuit El Barco de Ávila de AV-941.
Volg deze tot aan Hoyos del Espino. Neem in
Hoyos del Espino de afslag naar rechts de AV931 op richting "Plataforma de Gredos". Net
voor km. 6 ligt er aan de linkerkant van de weg
een onverharde weg achter een hek met een
bord "Senda del Puerto del Peón". Parkeer de
auto in de buurt van het hek.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 18.397
Longitude: W 5 11.466
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