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33 - El Chullo
Tijdens deze wandeling beklimmen we El Chullo, met 2.611 meter de hoogste top van de
provincie Almería. Het eerste deel is een klim van zo’n 700 meter naar deze top, die niet zwaar
is vanwege het brede goede pad en de geleidelijke stijging. Vanaf de top van El Chullo hebben
we aan de ene kant een mooi uitzicht over de provincie Almería, aan de andere kant zien we de
aanzienlijk hogere toppen liggen van de Sierra Nevada in de provincie Granada. Na de top
wordt het landschap interessanter wanneer we via opmerkelijke rotsformaties afdalen naar de
Laguna Seca (“Droog Meer”), een meer dat in de zomer zijn water verliest. Op het tweede deel
van de route lopen we via comfortabele paden terug naar de Puerto de la Ragua.
Vanaf de Puerto de la Ragua (1) vertrekt er achter de herberg een pad dat ligt op de
brandgang achter de herberg “Refugio del Puerto” en dat meteen steil omhoog gaat.
Bovenaan dit pad komen we bij wat dennenbomen waar rechts een pad (2) ligt dat we
negeren. Enkele tientallen meters verderop blijven we het pad waar we op lopen volgen, dat
wegdraait naar rechts (3).
Het landschap opent zich nu voor ons en we zien duidelijk de Chullo voor ons liggen. We
negeren een pad rechts (4), bij de volgende splitsing (5) gaan we rechts/rechtdoor en ook bij
de volgende Y-splitsing (6) gaan we rechts, het pad op richting el Chullo, dat we uiteindelijk
via een geleidelijke klim zo´n 400 meter hoger bereiken.
Vanaf de top van el Chullo (7) gaat het pad naar de Laguna Seca rechtdoor, enigszins links
(NO) aanhoudend vanaf de top. We volgen nu de hele tijd het pad over de kam door een
spectaculair rotslandschap. We negeren een pad aan de rechterkant (8) richting het dal.
We volgen verder het pad over de kam tot bij een grote partij rotsen. Hierachter staat een
bordje met een pijltje (9), dat ons links naar beneden de helling afleidt, met schuin voor ons
zicht op de Laguna Seca. Dit pad is met milestones gemarkeerd.
Iets verderop (10) zorgen we dat we weer meer rechts aan houden, terug richting de kam.
Die lopen we uit tot op een rotspunt (11), vanaf waar we weer schuin links naar beneden
aanhouden, nu zeer duidelijk aankoersend op de Laguna Seca, richting de bocht van de weg
die we beneden voor ons zien liggen.
Bij de Laguna Seca (12) gaan we links, een duidelijk zichtbaar pad op een stukje omhoog.
Bovenaan dit pad (13) slaan we af naar links, aangegeven met wit-gele markering en een
bordje “Puerto de la Ragua”.
We blijven nu geruime tijd op dit comfortabele pad lopen dat wit-geel en met milestones
gemarkeerd is. Een flink eind verder, waar we rechts een gebouwtje zien liggen, moeten we
rechtsaf van het pad af door het open veld, via een paadje dat met houten paaltjes (wit-geel)
gemarkeerd is (14). Aan het einde van het pad, met uitzicht op het dal aan de andere zijde,
komen we uit op een onverharde weg (15) waar we links gaan.
Via deze weg dalen we nu een stuk. Daar waar de weg met een bocht naar rechts draait (16),
gaan wij naar links van de weg. We lopen nu eerst een stuk evenwijdig aan de bomenrand,
steken later via een smal paadje tussen de bomen door en komen uiteindelijk uit op een
onverharde weg (17), waar we links gaan.
Deze weg, wit-rood-geel gemarkeerd, volgen we lange tijd tot we een ander pad kruisen
(18). We gaan hier rechtdoor een smaller pad op, nog steeds wit-rood-geel gemarkeerd. Dit
pad brengt ons terug op het pad van de heenweg (3) waar we rechts gaan en het laatste
stukje via dezelfde route teruglopen naar de Puerto de la Ragua (1).

De Feiten
Duur: 5:00 uur
Lengte: 15,1 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bergpaden, rotsen
Markering: Wit-geel (deels)
Totale hoogteverschil: 722 m.
Hoogste punt: 2.611 m.
Moeilijkheid: Middel (5/14)

Hoe kom je er?
De wandeling begint op de Puerto de la Ragua,
een pas gelegen op 2.041 meter hoogte bij km
25 op de A-337, een goede asfaltweg die de
Sierra Nevada van zuid naar noord doorsnijdt.
Komend vanuit het zuiden (Laroles) begint het
pad aan de rechterkant van de weg, achter het
parkeerterrein bij de herberg.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 37 06.843
Longitude: W 3 01.790
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