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28 - De Cahorros van
Monachil
De route voert ons dwars door de kloof van de rivier de Monachil, tijdens een deel op een
smalle ruimte tussen steile wanden door wat een spectaculaire ervaring bezorgt. Dit eerste deel
van de wandeling is uitermate populair, mede door de nabijheid van de stad Granada. Eenmaal
uit deze koof keren we via de hoger gelegen kalkrotsen terug naar Monachil. Vanaf hier
hebben we een fraai uitzicht op Monachil en het direct erachter gelegen Granada.
Loop vanaf de Plaza de la Alta (1) langs de Parochie van La Encarnación en ga linksaf, de
Calle de Don Luis in. Aan het einde van deze straat gaan we rechts de rivier over, en over
de brug gaan we weer rechts. We lopen nu evenwijdig aan de Rivier de Monachil het stadje
uit en gaan op de asfaltweg met de bocht mee naar links. Na de bocht ligt er rechts een
steile weg (2) die we op gaan.
We komen langs een bar en uit op een asfaltweg. We gaan deze asfaltweg echter niet op
maar gaan meteen weer rechts, een onverharde weg op (3).
We blijven nu geruime tijd op deze weg lopen waar de richting staat aangegeven met “Los
Cahorros”. Na enige tijd, bij een bar/restaurant, houdt de weg op (4). Hier gaan we rechts
een smal pad op, aangegeven met “Los Cahorros de Monachil”.
Verderop bij een kruising van paden (5) houden we het meest linkse pad aan, dat steil
omhoog gaat, met trapjes in de rotsen aangelegd. We komen nu uit op de Era Renegrales
(6) vanaf waar we een fraai uitzicht hebben. We houden weer links aan, de kloof in richting
de Cahorros.
We gaan de hangbrug (7) over en lopen nu door een smal stuk tussen de rotswanden van de
kloof van de Cahorros de Monachil. Als we dit smalle stuk weer uit zijn steken we via een
aantal stenen de rivier over (8). We gaan rechts een breed pad op tot aan een andere
hangbrug rechts (9) die we oversteken. Aan de overzijde gaan we links.
Dit pad blijven we geruime tijd volgen tot aan splitsing van paden met een aantal
richtingbordjes (10) waar we rechtsaf omhoog gaan, aangegeven met “Cno. Solana” en
vervolgens weer rechts, aangegeven met “Hoya Romero” en “La Sabina”.
Dit pad volgen we geruime tijd - aan het einde stijgt het stevig met zigzagbochten – tot we
op het hoogste punt (11) komen waar we het pad naar links nemen. Bij de volgende Ysplitsing houden we rechts aan, richting “Camino Umbría”. We zigzaggen nu steil naar
beneden tot aan een kruising (12) waar we links aanhouden, door een hek heen.
Bij een volgende splitsing (13) gaan we rechtdoor en volgen de aanwijzing “Camino
Umbría”. Ook bij een volgende splitsing links (14) gaan we rechtdoor. Er komen nog de
nodige afsplitsingen die we allemaal negeren, we blijven op de weg die later een asfaltweg
wordt en ons naar Monachil terug leidt.
Via deze weg komen we weer uit bij de rivier de Monachil. We lopen langs de rivier en
komen weer uit bij de Plaza de la Alta (1).

De Feiten
Duur: 2:30 uur
Lengte: 8,5 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bergpaden, verharde en onverharde
wegen
Markering: Richtingbordjes (deels)
Totale hoogteverschil: 470 m.
Hoogste punt: 1.140 m.
Moeilijkheid: Middel (3/15)

Hoe kom je er?
De wandeling begint in het centrum van het
dorp Monachil op de Plaza de la Alta. Volg
vanuit Granada de A-395 naar de Sierra
Nevada en vervolgens de GR-3202 naar
Monachil. Blijf in Monachil rechtdoor rijden
(ga niet de Río Monachil over) tot aan de
Parochie van La Encarnación. Op dit plein is
voldoende gelegenheid om de auto te parkeren.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 37 07.887
Longitude: W 3 32.352
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