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95 - Rivier de Tormes
Dit is een eenvoudige wandeling die met weinig inspanning een prachtig uitzicht oplevert over
de vallei van de rivier de Tormes. Het stroomgebied van de rivier de Tormes is ten noorden
van de Sierra de Gredos, waar de bergen een stuk lager zijn dan in het centrale deel.
Vanaf waar we de auto geparkeerd hebben (1) gaan we de brug over. Achter de brug bij de
splitsing (2) gaan we linksaf, een onverharde weg op.
Bij een splitsing houden we rechts en bij de volgende splitsing (3) gaan we weer rechts en
we stijgen verder.
Op zo'n 1.530 meter (4) kunnen we rechts naar de top van de Cabeza de la Cabra (een top
met een antennemast), maar wij gaan hier rechtdoor.
Iets verderop bij een splitsing houden we links aan en lopen we langs een muurtje. Verderop
begint het pad weer te dalen. Bij de volgende splitsing gaan we weer links en dalen verder.
We komen uit bij een enigszins vervallen schaapskooi (5) waar we aan voorbij lopen en
vervolgens naar links draaien. We dalen af naar de rivier de Tormes. Als we vrijwel
beneden zijn komen we uit op een ander pad (6) waar we linksaf slaan.
We dalen helemaal af naar de rivier de Tormes (7) waar we via een aantal stenen over heen
steken. Aan de andere kant van de rivier komen we uit op een onverharde weg (8) waar we
linksaf slaan. Dit is de GR-10.
Via deze GR-10 lopen we terug naar de brug "Puente de las Paredes" waar we de auto
hebben staan (1).

De Feiten
Duur: 2:30 uur
Lengte: 9,3 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde wegen, bergpaden
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 278 m.
Hoogste punt: 1.544 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (0/15)

Hoe kom je er?
Neem vanuit El Barco de Ávila de AV-941.
Voorbij km. 26 rijden we Navacepeda de
Tormes in. Bij de eerste gelegenheid gaan we
rechtsaf, vervolgens bij de splitsing rechts, de
volgende splitsing links, dan weer rechts en
vervolgens links. Zo dalen we af naar de rivier
de Tormes. Vlak voor de brug "Puente de las
Paredes" parkeren we de auto.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 21.134
Longitude: W 5 14.817
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