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152 - Rotsen van Herrera
Op deze wandeling komen we langs de Peñas de Herrera, vier puntige kalksteenrotsen in de
buurt van het charmante dorp Talamantes. Ze vormen een groep kolossale rotsformaties
(cuchillos) en zijn het meest opmerkelijke deel van het oostelijke einde van de Sierra del
Moncayo.
Vanaf de weg gaan we de Calle Horno Viejo (1) in, om richting het dorp Talamantes te
lopen. In het dorp volgen we de witte markering. Op een gegeven moment zijn zowel rechts
als links markeringen (2). Hier gaan we naar rechts, richting Purujosa / Sanctuario de
Moncayo. Verderop zien we ook een bord richting de Peñas de Herrera.
We verlaten het dorp en gaan een onverharde weg op. We zien de Peñas de Herrera al voor
ons. Verderop (3) zien we een pad naar rechts dat we negeren. Verderop splitst de weg zich
en houden we links aan en volgen we de roodwitte markering van de GR-90.1 richting de
Barranco de Fuendeherrera.
We lopen meer dan een half uur door de kloof totdat we deze verlaten en een steile klim
begint (4). Nu hebben we een meer open uitzicht op de Peñas de Herrera en lopen we op de
helling via de Vereda de Castilla.
We komen aan bij een col (5) waar we al een prachtig uitzicht hebben. We volgen het pad
naar de andere kant van de bergkam. We hebben een schitterend uitzicht op de Peñas de
Herrera.
Verderop (6) komen we uit op een breed pad op een weiland waar we linksaf slaan. Op dit
pad verlaten we tijdelijk de roodwitte markering van de GR-90.1. Op het pad kunnen we nu
de Peñas de Herrera vanaf de andere kant bekijken.
Uiteindelijk komt het pad uit op de GR-90.1 (7). We gaan naar links en volgen de wit-rode
markering. Even verderop passeren we een kruising (8) waar we rechtdoor gaan.
Verderop (9) splitst het pad zich. We volgen de markering van de GR aan de linkerkant.
Verderop (10) eindigt het pad op een ander pad waar we rechtdoor gaan. Verderop (11)
moeten we een stroompje oversteken. De GR gaat verder aan de andere kant van het
stroompje.
Eenmaal in de buurt van het dorp Talamantes gaan we verder via een onverharde weg (12),
naar beneden in de richting van het dorp.
We bereiken het dorp via een brug en slaan rechtsaf (2), om terug te keren naar de auto (1)
via het dorp via dezelfde route als op de heenweg.

De Feiten
Duur: 4:15 uur
Lengte: 14,9 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde wegen, bergpaden
Markering: Wit-rood (deels)
Totale hoogteverschil: 711 m.
Hoogste punt: 1.472 m.
Moeilijkheid: Middel (3/14)

Hoe kom je er?
De wandeling begint in Talamantes, dat
bereikbaar is vanuit Alcalá de Moncayo, via de
Calle Justicia de Aragón. Zodra we Alcalá
verlaten, splitst de weg zich. Aan de
rechterkant geeft een bord "Villa Cumbres del
Moncayo" aan, maar we volgen de weg naar
links. We volgen deze weg tot we het dorp
bereiken. We parkeren de auto aan het begin
van Calle Horno Viejo, net voor een steile
bocht aan de linkerkant.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 41 43.886
Longitude: W 1 40.537
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