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38 - Pontón de la Oliva
De wandeling vertrekt vanaf de oude stuwdam van Pontón de la Oliva en voert ons op het
eerste deel van de route door de groene vallei van de rivier de Lozoya, terwijl we een perfect
zicht hebben op de rotswanden aan de andere kant van de rivier, populair onder klimmers. Op
het tweede deel van de wandeling klimmen we uit het dal van de Lozoya. Via de Dehesa de la
Oliva lopen we naar een spectaculair uitgangspunt, vanaf waar we kunnen genieten van een
schitterend uitzicht over het gehele gebied waar we zojuist doorheen hebben gelopen en de
ravijnwanden aan de andere kant van de Lozoya.
Vanaf de parkeerplaats (1) steken we de weg over naar het pad dat direct aan de andere kant
van de weg begint. Een klein stukje verderop komen we bij de oude stuwdam van Pontón de
la Oliva (2). We nemen het pad dat links langs de stuwdam over een aantal trappetjes loopt.
We lopen nu de hele tijd over een zeer charmant paadje door de vallei van de Lozoya,
evenwijdig aan deze rivier. Dit pad eindigt op een breed grindpad (3), waar we linksaf
slaan.
Nadat we een tijd uit het dal van de Lozoya geklommen zijn, komen we in een bocht (4)
met prachtig uitzicht over het ravijn dat naast de vallei ligt. Het grindpad kruist hier een
ander pad, maar we blijven op het grindpad.
Dit pad eindigt uiteindelijk op een asfaltweg (5). Iets verderop nemen we, links van deze
asfaltweg, het pad dat verder omhoog voert. Verderop bij een Y-splitsing (6) slaan we
linksaf. Dit pad leidt naar een gebouwtje van het waterleidingbedrijf Canal de Isabel II (7),
vanaf waar er een smal paadje verder loopt naar een prachtig uitzichtpunt (8).
Vervolgens lopen we hetzelfde pad vanaf het uitzichtpunt weer terug naar de Y-splitsing
(6), waar we nu linksaf slaan.
Net voordat we op de asfaltweg uitkomen (9), gaan we linksaf een smal paadje op. Dit
paadje komt uit op het pad waar we aan het begin van de wandeling richting de stuwdam
liepen (10). Hier slaan we rechtsaf, waarmee we weer op de parkeerplaats (1) uitkomen.

De Feiten
Duur: 2:30 uur
Lengte: 10,8 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bos- en bergpaden
Markering: Wit-rood (deels)
Totale hoogteverschil: 236 m.
Hoogste punt: 902 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (0/15)

Hoe kom je er?
Neem vanuit Madrid de A1 richting Burgos en
vervolgens afrit 50 naar Torrelaguna (N-320).
Volg vanaf de N-320 de M-102 naar
Torrelaguna en blijf in Torrelaguna de M-102
volgen; eerst richting Patones en eenmaal
voorbij Patones richting Pontón de la Oliva.
Volg vlakbij de stuwdam van Pontón de la
Oliva het bord naar de parkeerplaats
(aparcamiento) dat links van de weg, net na
een bocht, ligt.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 52.782
Longitude: W 3 26.637
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