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100 - De Maroma
Tijdens deze wandeling beklimmen we La Maroma, de hoogste top van de Sierra de Tejeda en
de provincie Málaga. Het beklimmen van deze top is een populaire activiteit onder de
Malagueños. Tijdens het eerste deel van de wandeling lopen we door het bos. Wanneer we
echter over de Collado Lobera heen zijn en over de kam richting de top van La Maroma lopen
worden onze inspanningen zeer ruim beloond: aan onze rechterhand hebben we een prachtig
uitzicht over de Sierra de Tejeda en aan onze linkerhand over de Middellandse Zee.
Vanaf het parkeerterrein van recreatieterrein El Robledal (1) nemen we het pad dat bij het
grote bord met informatie van de route begint. Na een kwartiertje lopen komen we op zo'n
1.100 meter uit bij een splitsing (2) waar we linksaf gaan.
Op ongeveer 1.400 meter komen we uit bij het uitzichtpunt "Vista Panorámica Valle del
Temple" (3), vanaf waar we tot aan de Mulhacén van de Sierra Nevada kunnen kijken.
We volgen nu eenvoudigweg het pad dat uitstekend gemarkeerd is met paaltjes met pijlen
erop, wit-groene strepen, pijlen op de rotsen en milestones. Het pad wordt verderop smaller.
We komen over de Collado de Rojas (4) en verder over de Collado de Lobera (5). Vanaf hier
lopen we het laatste stuk over een bergkam richting de Maroma met een geweldig uitzicht
over de Sierra de Tejeda en de Middellandse Zee.
Uiteindelijk bereiken we via het met milestones gemarkeerde pad op 2.068 meter de top van
de Maroma (6).
De terugweg verloopt via dezelfde route.

De Feiten
Duur: 5:15 uur
Lengte: 16,0 km
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Bos- en bergpaden
Markering: Paaltjes, pijlen, milestones
Totale hoogteverschil: 1.005 m.
Hoogste punt: 2.068 m.
Moeilijkheid: Middel (5/14)

Hoe kom je er?
Volg vanuit Málaga de A-7 richting het oosten
en neem afrit 272 naar Vélez-Malaga. Volg
vervolgens de A-356 naar Viñuela en
vervolgens de A-402 naar Ventas de Zafarraya
en Alhama de Granada. Ga tussen Ventas de
Zafarraya en Alhama de Granada bij km. 35,7
rechtsaf de onverharde weg op en volg deze
zo'n 5 kilometer tot aan het recreatieterrein El
Robledal, waar we de auto parkeren en de
wandeling beginnen.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 36 55.761
Longitude: W 3 57.744
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