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FICHE TREKKING 

Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de 

‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel 

verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!  

Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar 

hikingadvisor@gmail.com. 

 

Steekkaart 

Gebied: Sierra De Gredos (Systema Central)  

Land: Spanje 

Route: Alta Ruta de Gredos (route staat beschreven in Lonely Planet 'hiking in spain', maar 

wij hebben het een beetje naar goesting aangepast) (bestaande route of zelf uitgestippeld) 

Aantal wandeldagen: 5 a 6 

Reisperiode en condities: oktober, warm overdag (ong 20°, koud 's nachts met lichte vorst 's 

ochtends)  

In de zomer denk ik te warm, in de winter veel sneeuw, dus best voorjaar of najaar. 

Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):  

Dag 1: Puerto del Pico richting puerto del arenal, ongeveer 2,5u gestapt en dan ergens 

tussendoor gekampeerd, in de buurt van La Casa  

Dag 2: kampplaats - puerto del arenal - Los Cervanales - kamperen in de buurt van top van 

mediodia (veel struikgewas, zoeken achter een plaatsje gras voor tent) 

Dag 3: kampplaats - puerto del peon - rifugio de los paleos (ruins) - los campanarios - 

kamperen in de vallei onder rif del ray (ruins) 

Dag 4: Kampplaats - rif del Ray - Morezon - Ref Elola - kamperen op kleine col (2550m) 

vlakbij de hoogste top van het gebergte, Almanzor (2591m). Stenige col zonder beschutting, 

dus alleen doen indien stabiel weer 

Dag 5: Kampplaats - puerto de las cinco lagunas -  Cinco Lagunas (heel mooie vallei) - afdalen 

tot grote vallei en kamperen naast rivier 

Dag 6: Verder afdalen naar Navalperral de Tormes 

 

Praktische info 

Bereikbaarheid + nuttige links 

Niet veel engelstalige/nederlandstalige info over dit gebied te vinden online, wel veel info 

voor de mensen die Spaans spreken.  

Bereikbaar vanuit Madrid 

- Auto huren of taxi nemen  
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- Bus (maatschappij Samar) 

Heen: vanuit metrostation Mendez Almovar (grootste busstation van Madrid) bus richting 

Santa Cruz, rijdt tot Cuevas del Valle (denk ong 13 euro pp). Van daaruit te voet naar Puerto 

del Pico of liften. 

Terug vanuit Navalperral: Om 16u rechtstreekse bus naar Madrid, geen idee of er meer zijn. 

Wij hebben een taxi (60 euro voor 80km) genomen naar Avila (mooie stad) en van daaruit is 

er ieder uur een bus naar Madrid (ong 8euro).  

 

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart 

Lonely Planet: Hiking in Spain 

Rother Wanderführer: Sierra de Gredos 

Mapa Excusionista Sierra de Gredos: Circo de Gredos - Cinco Lagunas - Los Galayos. 1:25 000. 

Editorial Alpina, Geo/Estel 

 

Ervaren terrein- en weerscondities  

Weer: droog klimaat, maar zoals in elk berggebied, kans op regen/onweer/… In de zomer 

waarschijnlijk héél warm. In de winter sneeuw en echte wintercondities (er wordt vaak aan 

ijsklimmen gedaan) 

 

Terrein:  

eerste deel van de tocht: niet te steil, ronde toppen, heel veel struikgewas en rotsen 

tweede deel (hoogste deel): héél rotsachtig en steil terrein, veel blokkenvelden (zowel 

steengruis als grote blokken waar je over moet lopen)  

 

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit) 

Op sommige routes een héél goed pad met meerdere bewegwijzering (naar een col bv) 

Héél vaak geen echt pad, maar bewegwijzering door stenen mannetjes. In het eerste deel 

van de tocht moet je je een weg banen door het dichtbegroeide struikgewas. 

Oorspronkelijk gingen we de PR AV-16 -provinciale route 16- volgen van (Portilla de las) 

Cinco Lagunas naar Bohoyo, daarvan staat het laatste deel niet op de kaart, maar de 

provinciale routes zijn de beter aangeduide routes (wit-geel). 

 

Bevoorrading (voeding en water) 

Voeding zelf meenemen. Sommige hutten bieden eten aan (meestal reservering gevraagd). 

De enige hut die wij tegen kwamen was nog open en had wat snacks en drank. Geen warme 

maaltijd. 
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Water: in de beschrijving en op de kaart staan de fuente's (=bron) aangeduid, klopt meestal 

wel. In de buurt van de Almanzor geen water! Meenemen vanuit de hut Elola. Indien water 

uit rivieren, best zuiveren want veel dieren aanwezig. 

 

Overnachting + nuttige links 

Wildkamperen (mogelijke plaatsen staan in de routebeschrijving van de lonely planet) 

Er zijn ook enkele hutten, maar in oktober nog maar 1 open, rifugio Elola. 

 

Optioneel: Tips rond materiaal 

      

Eventuele gebruikte hulpmiddelen:       (vb. pikkel, stijgijzers, sneeuwschoenen, 

langlaufski’s) 

 

Conclusie: Wat vond je van de tocht? 

Heel mooi gebied en ideaal om nog eens van de zomer te proeven in oktober. Het is een 

klein gebergte, dus je hebt niet altijd het gevoel om midden in de bergen te zijn, maar het 

terrein is afwisselend en in die periode heel rustig. Je hebt de bergen bijna voor jou alleen 

(en de vele dieren). 

 

Foto’s 

 Link naar online fotoalbum: 

https://plus.google.com/u/0/photos/104599783100498878414/albums/5971035901031336

689 

 Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 100 foto’s te sturen via 

wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com  

 

Reisverslag 

 Geen reisverslag beschikbaar 

 Link naar online reisverslag:       

 Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar 

hikingadvisor@gmail.com  

 

Contactgegevens 

 Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via       (geef hier je emailadres in) 

 Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag 

zal doorspelen aan de schrijver 


