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103 - La Cruz
Deze wandeling vanaf Lozoya voert via een breed en comfortabel pad zonder al te veel
hoogteverschil naar de top La Cruz. Alhoewel de top slechts 1.500 meter hoog is, geeft hij toch
een mooi uitzicht over de Sierra Norte de Madrid en het stuwmeer van La Pinilla, omdat de top
mooi vrij ligt op een ruime open weide.
Vanaf het parkeerterrein (1) lopen we een stukje terug naar de M-604 (2) die we
oversteken, de Calle Toril in. Deze gaat verder over in de Calle de las Eras Chicas en wordt
verderop een onverharde weg, de Camino de Navarredonda.
Deze onverharde weg blijven we lange tijd volgen, gaan over een aantal wildroosters en
negeren diverse zijpaden. Uiteindelijk komen we inmiddels boven de 1.300 meter uit op een
pas, bij een metalen hek dat de onverharde weg afsluit (3). Nog voor dit hek gaan we
rechtsaf een smaller pad op (dat ook door auto's wordt gebruikt).
Dit pad loopt evenwijdig aan een stenen muurtje, dat aan onze linkerhand ligt. We volgen
dit pad geruime tijd en houden verderop bij de Y-splitsing (4) links aan. Het stenen muurtje
aan onze linkerhand is inmiddels overgegaan in een hek van ijzerdraad.
Het laatste stuk lopen we via een ruime open weide, waar we na een tijdje links voor ons de
paal van La Cruz (5) zien liggen.
Eenmaal op de top lopen we terug via hetzelfde pad tot aan de Y-splitsing (4), waar we nu
linksaf slaan. Na een tijdje lopen zien we een kleine berg (El Chaparral) voor ons liggen.
Hier negeren we een pad naar rechts en gaan rechtdoor (6). Het pad draait wat naar links.
Iets verderop moeten we even opletten dat we rechtsaf slaan bij een grote stapel milestones
(7).
Dit pad volgen we geruime tijd naar beneden en we negeren een aantal zijpaden. Het pad is
af en toe wat minder zichtbaar, maar indien je het dal met het stuwmeer als oriëntatie
aanhoudt, gaat het goed. Het laatste stuk is het pad vrijwel afwezig, maar met het dal recht
voor ons als richtpunt lopen we tussen de bomen door naar beneden, enigszins rechts
aanhoudend.
Zo komen we uiteindelijk uit op een breed pad (8), waar we rechtsaf slaan. Na enige tijd
komen we uit op een breed pad waar we linksaf slaan (9). Vervolgens bij de Y-splitsing (10)
gaan we rechts.
Dit pad volgen we geruime tijd en we komen langs een boerderij. Uiteindelijk komen we uit
op de M-604 (11) die we oversteken. Iets verderop bij de splitsing gaan we rechts (12). Iets
verder komen we uit op een grindpad bij een gebouwtje van Canal de Isabel II waar we
rechtsaf gaan (13).
Iets verder volgen we het bordje naar Lozoya linksaf (14). We lopen een aantal kilometer
over het pad langs het stuwmeer dat ons terugvoert naar Lozoya. Bij de helihaven (15) gaan
we rechtdoor. Iets verder gaan we bij de splitsing (16) rechts, waarmee we uitkomen bij de
ingang van de parkeerplaats.

De Feiten
Duur: 4:15 uur
Lengte: 17,4 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde weg, bos- en bergpaden
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 493 m.
Hoogste punt: 1.514 m.
Moeilijkheid: Middel (3/14)

Hoe kom je er?
Neem vanuit Madrid de A1 richting Burgos en
neem de afrit 69 richting Lozoya. Volg de M604 tot aan Lozoya. Eenmaal in het dorp, nog
voor de kruising ligt er aan de linkerkant van
de weg een parkeerterrein.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 56.950
Longitude: W 3 47.445
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