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4 - Casasola
De wandeling voert eerst door weidse velden met op de achtergrond de Sierra Norte en de
Cabrera. Het tweede deel gaat door het bos van Casasola met af en toe zicht op het stuwmeer
van el Villar. In deze wandeling wordt er aan het begin flink gedaald, waardoor hij eindigt met
een klim terug naar Berzosa del Lozoya.
Vanaf de parkeerplaats (1) lopen we richting het dorp. We nemen de eerste onverharde weg
rechts (2). Dit is een relatief kort pad dat uitkomt op een weg. Hier gaan we links en daarna
direct weer rechts.
Nog in het dorp, volgen we de weg tot aan een kruising van vier wegen. Hier gaan we
rechts. Deze weg gaat na een paar honderd meter over in pad.
Dit pad volgen we tot we, na in totaal ongeveer vier kilometer gelopen te hebben, uitkomen
bij een hek waar het bos begint (3). Ga door dit hek om het pad te vervolgen in het bos.
Vlak voor de herberg Casasola eindigt het pad op Y-splitsing (4). We gaan hier rechtsaf
verder het bos in. Ongeveer 4,5 kilometer na de herberg komen we weer bij een hek (5).
Achter dit hek gaan we rechtsaf. Hier kunnen we het dorp Berzosa de Lozoya weer zien
liggen.
Dit pad stijgt snel om met wat bochten op een open stuk uit te komen. Hier is het lastig de
weg vinden. Hier moeten we schuin rechts aanhouden tot er weer een pad ontstaat dat we
volgen. Vanaf hier gaan we rechtdoor tot we bij een splitsing van zandwegen komen (6).
Hier gaan we rechts.
Na enige tijd komen we uit bij een gesloten hek waar we doorheen gaan. We lopen eerst
door een begroeide omgeving om uiteindelijk op meer open terrein uit te komen. Bij een
kruising gaan we rechtdoor. We passeren een manege, waar we achter een bocht de splitsing
linksaf nemen. We gaan weer rechts, vervolgens weer links.
We lopen nu vlakbij de M-127 (7). Onderlangs, parallel aan deze weg lopen we terug naar
Berzosa de Lozoya. Aan het einde van dit pad gaan we links en direct weer links. We
komen nu op het pad waar we aan het begin van wandeling ook al liepen. Dit pad brengt
ons terug naar de M-127, waar we weer links teruglopen naar de parkeerplaats.

De Feiten
Duur: 3:00 uur
Lengte: 11 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde wegen, bospaden
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 310 m.
Hoogste punt: 1.070 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (1/14)

Hoe kom je er?
Neem op de A-1 richting Burgos de afslag 67
richting Manjirón. Volg de M-135 naar Paredes
de Buitrago. Vanaf hier de M-126/M-127 naar
Berzosa del Lozoya. Bij km 24 op de M-127
ligt de parkeerplaats waar de wandeling begint.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 58.711
Longitude: W 3 31.563
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