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15 - Pista del Infante
Deze wandeling in de omgeving van het stuwmeer van San Juan voert voor een groot deel over
de Pista del Infante, dat ooit de weg was van het stuwmeer naar de pas van de Almenara. Nu is
het een mooi breed pad dat in de zomer nog vrij zwaar kan zijn vanwege de volle blootstelling
aan de brandende zon en de constante stijging. Op de terugweg biedt de wandeling ons fraaie
uitzichten op Vallefrías en kunnen we ook de torens van de Madrileense hoofdstad zien
liggen.
Vanaf de parkeerplaats (1) lopen we terug in de richting van Navas del Rey evenwijdig aan
de M-501.
Bij de kruising nemen we het tweede pad links, de wit-rode markering van de GR10
volgend (2).
We volgen de twee scherpe bochten van het pad. Achter de tweede bocht bij de Y-splitsing
nemen we het pad links dat verder omhoog voert (3). Hier verlaten we de GR-10, dus volg
niet de rood-witte markering rechts.
Een eind verderop achter het wildrooster gaan we de Y-splitsing rechts (4). Nu volgen we
dit pad een flink eind verder tot we bij een aantal huisjes met vee komen. Hier slaan we net
voor het wildrooster rechtsaf (5).
Dit pad voert ons slingerend steil verder omhoog en worden onze inspanningen beloond met
steeds betere uitzichten. Boven aangekomen slaan we rechtsaf, weer de rood-witte
markering van de GR-10 volgend (6).
Bij de volgende splitsing (7) houden we rechts aan verder omhoog. Over de heuvel heen
komen we bij een brandgang met daarachter een hek. We gaan door dit hek heen en negeren
verder alle zijpaden.
We zetten nu een stevige daling in. Wanneer we op een T-splitsing uitkomen (8) gaan we
linksaf. Met dit pad dalen we verder tot aan de Y-splitsing die ons terug brengt naar de Pista
del Infante. We slaan hier linksaf (9) en lopen het laatste stuk via hetzelfde pad terug naar
de auto.

De Feiten
Duur: 4:00 uur
Lengte: 17,1 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bos- en bergpaden
Markering: Wit-Rood (GR10) (deels)
Totale hoogteverschil: 508 m.
Hoogste punt: 927 m.
Moeilijkheid: Middel (3/14)

Hoe kom je er?
Neem vanuit Madrid de M-501 richting San
Martín de Valdeiglesias. Vlak voor het
stuwmeer van San Juan, bij km. 49, is er aan de
rechterzijde van de weg parkeergelegenheid.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 22.487
Longitude: W 4 17.982
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