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151 - Moncayo
De Moncayo of Pico de San Miguel is met zijn 2.314 meter de hoogste top van het Iberisch
Randgebergte en van de provincies Zaragoza en Soria. Het is ook één van de belangrijkste
pieken van het Iberisch Schiereiland. We klimmen naar de top vanaf Haya Seca en op de
terugweg gaan we via een lagere top, de Cerro de San Juan.
Op de parkeerplaats van Haya Seca (1) lopen we naar het einde van de parkeerplaats tot we
een aantal markeringen aan de rechterkant vinden, niet erg zichtbaar, die een pad (2)
aangeven dat we op moeten.
Het pad stijgt, in eerste instantie door het bos en later via een lang stuk met stenen. We
passeren een ruïne van een klein huis. Verder op een splitsing (3) nemen we het pad naar
links, waarmee we door het bos klimmen.
Op dit deel van de wandeling is het gemakkelijk om het pad te verliezen. Het doel is om de
Col van Pasalobos (4) te bereiken. Als we de col naderen, opent de omgeving zicht en zien
we de Moncayo aan de linkerkant. We slaan dus linksaf in oostelijke richting.
Het pad naar de Moncayo is goed aangegeven en gemakkelijk te volgen, zij het een beetje
steil. Vanaf de Moncayo volgen we het pad naar de Cerro de San Juan, die we voor ons
zien liggen. Tussen de Moncayo en de Cerro de San Juan komen we langs een pad naar
rechts, maar we gaan rechtdoor (6).
Eenmaal op de Cerro de San Juan (7) gaan we verder richting de Collado del Alto de las
Piedras (8). Vanaf daar begint een steile afdaling. We komen uit op een pad met geel-witte
markeringen (9), waar we linksaf slaan.
Het pad eindigt in de buurt van het Sanctuarium (10), waar we linksaf slaan op de
onverharde weg die ons terugleidt naar de parkeerplaats van Haya Seca (1).

De Feiten
Duur: 4:00 uur
Lengte: 9,7 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bergpaden
Markering: Wit-rood, wit-geel, milestones
Totale hoogteverschil: 793 m.
Hoogste punt: 2.316 m.
Moeilijkheid: Middel (5/15)

Hoe kom je er?
Vanuit Tarazona is de wandeling te bereiken
via de SO-382 richting Santa Cruz de Moncayo
en vervolgens richting San Martín de la Virgen
del Moncayo. In San Martín nemen we de
Carretera Agramonte richting het restaurant
Agramonte. Vanaf daar volgen we het bord
naar het Santuario de la Virgen del Moncayo,
via een weg van ongeveer 12 km, het laatste
stuk onverhard. Voordat we bij het
Sanctuarium aankomen, komen we aan op de
parkeerplaats van Haya Seca, waar we de auto
parkeren.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 41 47.771
Longitude: W 1 49.378
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