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24 - Cancho Gordo
Deze wandeling voert ons naar de Cancho Gordo, het hoogste punt van de Sierra de la
Cabrera. De Sierra de la Cabrera is een klein gebergte in de buurt van Madrid dat als een
spectaculaire rotswand afsteekt tegen het landschap en vanaf ver waarneembaar is vanaf de A1
Madrid-Burgos. Het begin van de wandeling is een stevige klim die ons in relatief korte tijd
naar de Cancho Gordo voert vanaf waar we een spectaculair uitzicht over de gehele Sierra de
la Cabrera en haar omgeving hebben.
Vanaf waar we geparkeerd hebben (1) lopen we het pad op richting de rotswanden van de
Sierra de la Cabrera. Enkele tientallen meters verderop slaan we linksaf een pad in dat
aangegeven staat met een paaltje met “Cancho Gordo” (2). Dit pad is gemarkeerd met
milestones. Iets verderop op een T-splitsing is zowel het pad rechts als links gemarkeerd
met milestones. We gaan hier links.
Na een stevige klim komen we op de Col van de Alfrecho (3), vanwaar we ook een
uitstekend uitzicht op het dal aan de andere kant van de berg hebben. Ons pad vervolgt aan
de linkerkant en draait al snel terug in de richting van het dal waaruit we gekomen zijn. Via
milestones voert dit pad ons naar de Cancho Gordo.
Voor we daar aankomen komen we eerst op een rots uit (4). Hier moeten we overheen, dan
rechts een veldje over en aan de rechterhand de milestones volgen die over de rotsen van
het laatste stuk naar de top van de Cancho Gordo lopen.
Eenmaal op de top (5) volgen we hetzelfde pad terug tot aan de Col van de Alfrecho (3).
Weer op de Col slaan we linksaf, dus richting het dal aan de andere kant van de berg. Dit
pad, dat wit-geel gemarkeerd is, draait al snel weg naar links. Verderop komen we uit op
een wat breder pad waar we linksaf slaan (6). Iets verderop in een bocht ligt er rechts een
splitsing maar wij houden links aan, duidelijk wit-geel gemarkeerd.
Vervolgens komen we bij een kruising van diverse paden (7), waar we rechts aanhouden
naar beneden, nog steeds de wit-gele markering volgend. Vervolgens bij een T-splitsing (8)
gaan we links, nog steeds de markering volgend.
Bij het eerstvolgende pad gaan we linksaf (9), omhoog, waarmee we de wit-gele markering
verlaten. We stijgen nu een tijdje.
Wanneer het pad niet langer stijgt zien we rechts een smal paadje (10) dat we inslaan. We
dalen weer tot we uiteindelijk op een ander pad uitkomen (11), waar we linksaf slaan.
We komen langs een antenne en houden links aan langs de antenne, zonder naar de antenne
zelf te lopen. Dit pad volgen we geruime tijd, waarmee we uiteindelijk op de GR-10
uitkomen (12), waar we linksaf slaan.
Snel komen we uit op een verharde weg bij het klooster van San Antonio. Hier gaan we
rechts en via deze weg komen we weer uit bij de parkeerplaats (1).

De Feiten
Duur: 3:00 uur
Lengte: 8,1 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bergpaden, verharde en onverharde
wegen
Markering: Milestones / wit-geel
Totale hoogteverschil: 552 m.
Hoogste punt: 1.563 m.
Moeilijkheid: Middel (5/15)

Hoe kom je er?
Neem vanaf de A1 Madrid-Burgos afrit 57 naar
La Cabrera. Rij voorbij het pompstation en ga
rechtdoor op de eerste rotonde. Ga bij de
tweede rotonde linksaf en volg de bordjes
richting het kerkhof (cementerio). Na diverse
afslagen rijden we La Cabrera uit tot voorbij
het kerkhof. Wanneer we eenmaal uit de
bebouwing komen ligt er rechts een pad met
een aantal parkeerplaatsen.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 51.989
Longitude: W 3 37.779
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