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50 - Puerto del Calvario
Deze wandeling leidt ons over een zeer breed en comfortabel pad - vanaf waar we het eerste
deel een ruim uitzicht op de omringende bergen van de Sierra de Segura hebben - zonder al te
veel inspanning naar de Puerto del Calvario. Deze pas zelf is niet zo interessant, maar vanaf
hier lopen we in een paar minuten naar de Calar de la Majada de la Señora, een hoogvlakte die
vol ligt met een overweldigende hoeveelheid kalkstenen wat een fascinerend en magisch beeld
oplevert.
We beginnen de wandeling op de weg waarmee we met de auto het parkeerterrein (1)
bereikt hebben, dus van het parkeerterrein gaan we links verder deze weg af, waarmee we
op de GR-7 lopen. Deze weg is verderop afgezet met een slagboom waar we langs lopen.
We negeren een pad rechts (2) en vervolgens twee keer een afslag links (3) (4). Vervolgens
gaan we over een bruggetje (5) en draaien terug in de richting waar we vandaan gekomen
zijn en stijgen nog wat verder.
Vervolgens komen we na nog wat geklommen te hebben, inmiddels boven de 1.300 meter,
over weer een bruggetje (6) heen en draaien we weer een stukje terug.
Via deze onverharde weg komen we uiteindelijk uit op de Puerto del Calvario (7), op zo´n
1.445 meter. We zien nu rechts een partij opgestapelde milestones. Iets hierachter gaan we
nu rechts omhoog de heuvel op, het maakt niet zo veel uit waar precies, waarmee we op de
vlakte van de Calar de la Majada de la Señora (8) uitkomen.
We kunnen nu wat rond lopen op deze Calar en gaan vervolgens weer terug naar de
onverharde weg, via welke we weer terug lopen naar het beginpunt van de wandeling (1).

De Feiten
Duur: 3:30 uur
Lengte: 14,5 km
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Onverharde weg
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 453 m.
Hoogste punt: 1.474 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (2/14)

Hoe kom je er?
Volg vanuit Cazorla de A-319 richting La Iruela
/ Arroyo Frío gedurende zo´n 17 kilometer. Na
17 kilometer ligt er in een bocht een afslag
rechts waar “Parador de Turismo” staat
aangegeven. Volg deze weg tot voorbij VadilloCastril en negeer een aantal afslagen. Net
voorbij km. 14 ligt er links een afslag,
aangegeven met “Área Recreativa”. Volg deze
weg tot aan het recreatieterrein waar volop
parkeergelegenheid is.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 37 55.376
Longitude: W 2 54.718

© Ibereffect S.L. Alle rechten voorbehouden.

