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29 - El Calar
Tijdens deze wandeling klimmen we zonder al te veel complicaties zo’n 700 meter naar de top
van de Cerro el Calar (1.861 m.). Vanaf deze top hebben we een ruim uitzicht op het centrale
deel van de Sierra Nevada waar de hoge toppen zoals de Veleta en de Mulhacén liggen. Op de
terugweg komen we langs een aantal interessante rotsformaties en hebben we een prachtig
beeld van het Stuwmeer van Canales en het erboven gelegen stadje Güéjar-Sierra, dat het
begin- en eindpunt van de route is.
We lopen de Calle Fuente de los Dieciséis Caños in langs de bron en de
transformatorhuisjes (1), in de richting aangegeven met “Fuente de la Teja”. Bij de
eerstvolgende kruising (2), waar een informatiebord staat van het wandelgebied, gaan we
rechtsaf een asfaltweg op, aangegeven met “Cerro el Calar”.
We komen verderop uit op een brede onverharde weg (3) waar we links aanhouden. In een
scherpe bocht bij het voetbalveld (4) houden we links aan en blijven we op hetzelfde pad;
hier gaan we dus niet rechtdoor.
Verderop bij een boerderijtje (5) houden we links aan en gaan we een smal paadje op. Hier
verlaten we dus de onverharde weg. Na een stevig stuk klimmen komen we uit op de
Collado de la Gitana, op zo’n 1.700 meter (6). Op dit punt komen meerdere paden samen.
We nemen hier het meest linkse pad en lopen dus min of meer terug in de richting waar we
vandaan gekomen zijn, verder over de helling omhoog naar de Calar.
Na de Calar (7) vervolgen we het pad rechtdoor naar beneden. We komen nu bij een
volgend topje waar het pad aan de linkerzijde verder naar beneden vervolgt. We dalen nu
zeer duidelijk naar het dal van Güéjar-Sierra en het Stuwmeer van Canales.
We zigzaggen nu stevig naar beneden tot we bij de Alto del Torril (8) uitkomen, een kam
die uitkomt op een rotsformatie waar het pad zich splitst. We gaan hier links om een steile
afdaling richting Güéjar-Sierra in te zetten. Dit deel van het pad is technisch het lastigste
deel van de route vanwege de steilte en de losse ondergrond. Er zijn diverse zijpaden maar
we volgen op het zicht de richting van het dal van Güéjar-Sierra zonder ons af te laten
leiden door deze zijpaden.
Uiteindelijk komen we uit op een breed pad (9) waar we rechts gaan. Bij de volgende
gelegenheid (10) gaan we links.
We komen nu uit op het pad waar we op de heenweg ook al liepen. We gaan hier rechts en
lopen via dezelfde route terug naar de auto.

De Feiten
Duur: 4:00 uur
Lengte: 10,9 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde wegen, bergpaden
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 725 m.
Hoogste punt: 1.861 m.
Moeilijkheid: Middel (3/15)

Hoe kom je er?
Güéjar-Sierra is vanuit Granada te bereiken via
de A-395 (Sierra-Nevada) en vervolgens de A4026 richting Pinos Genil. Volg vanuit Pinos
Genil de borden naar Güéjar-Sierra. Nog voor
Güéjar-Sierra, net voorbij de camping “Las
Lomas”, volgen we aan de linkerkant het
bordje naar Barrio Alto. Dit voert ons naar het
hooggelegen gedeelte van het stadje, waar we
aan het begin van de Calle Fuente de los
Dieciséis Caños de auto parkeren.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 37 09.740
Longitude: W 3 26.617
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