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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 Guadarrama (Sistema Central)  

Land: Spanje 

Route: aaneenschakeling van bestaande routes (bestaande route of zelf uitgestippeld) 

Aantal wandeldagen: 3 (tot 4) 

Reisperiode en condities: oktober, warm overdag (ong 20°, fris 's nachts)  

Best voorjaar of najaar. 

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

Dag 1: Dagtocht in Parque Natural de Peñalara: heel toeristische route, zeker in het weekend 

en dan beter te mijden, van Puerto de los Cotos (station, 1830 m), een gemakkelijk en breed 

wandelpad via Laguna Grande de Peñalara, Cinco Lagunas naar Laguna de los Pajaros. Iets 

steiler pad naar de Risco de los Claveles (2387 m) en graatroute naar de Peñalara;  (2428 m), 

via breed pad langs Hermana Mayor en Menor en een monotone zigzag naar beginpunt. 
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Dag 2: Doorsteek van Puerto de los Cotos naar de Cuerda larga via Refugio El Pingarron en 

de PR-M27. De routebeschrijving 33 uit de Rother Wandeführer was nuttig bij het vinden 

van de route. De hut was gesloten en ze waren in de buurt bomen aan het snoeien en 

gecontroleerd vuur aan het stoken (uche, uche). Beklimming langs uitgedroogde rivier en 

geen gemzen of steenbokken te bespeuren. Aansluiten op de Cuerda larga op de col tussen 

Cabeza de Hierro Menor en El Hierro Mayor. 

Het brede wandelpad van de Cuerda Larga over brede toppen en cols volgen tot 

Navahondilla en daar via de PR-M2 zuidwaarts buigen en dan volgt een heel mooi stuk naar 

las Torres de la Pedriza en de circo de la Pedriza. Machtig uitzicht tot aan Madrid. Verder via 

de provinciale route afdalen richting Refugio Giner de los Rios door bosrijk gebied. De hut 

zelf was gesloten. Het is verboden te kamperen en ook moeilijk om een tentplekje te vinden. 

Slapen onder de rotsen gaat wel. 

Dag 3: Dag in de speeltuin van la Pedriza Anterior. Vanaf refugio Giner de GR10 volgen en 

dan zuidwaarts afsplitsen met de PR-M1. Alternatief is vanaan Canto del Tolmo klimmen 

richting Peña del Yelmo. Voor je het weet ben je een dag aan het klefferen en klauteren in 

het doolhof van rotsformaties met grappige vormen, waarin gemzen en steenbokken 

verstoppertje spelen. Wij staken bij zonsondergang zuidwaarts door naar Manzanares el 

Real, met mooi licht op de rotsformaties en opnieuw zicht op Madrid in de verte. 
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Dag 4: Alternatief: terugkeer naar Puerto de Navacerrada via Rio Manzanares (PR-M 18) of 

La Maliciosa (PR-M 16). Oorspronkelijke plan, maar we zijn te lang in de speeltuin gebleven. 

 

 

Praktische info 

Bereikbaarheid + nuttige links 

Bereikbaar vanuit Madrid: 

Heen: Trein Madrid ( wij vertrokken in metrostation Chamartin) - Cercedilla; Linea C-8 

Trein Cercedilla - Puerto de los Cotos; Linea C-9 

Terug: Bus Manzanares el Real - Madrid 

 

 

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart 

Lonely Planet: Hiking in Spain 

Rother Wanderführer: Sierra de Guadarrama 

Mapa Excusionista Guadarrama: Parque Natural de Peñalara. 1:25 000. Editorial Alpina, 

Geo/Estel. Voor de supertoeristische route op en rond de Peñalara. 

Mapa Excusionista La Pedriza: Parque Natural de Peñalara - Parque del Alto Manzanares. 

1:25 000. Editorial Alpina, Geo/Estel. Voor de doorsteek naar de Cuerda Larga en de tocht in 

La Pedriza. 

 

Ervaren terrein- en weerscondities  

Weer: 

Droog klimaat, maar zoals in elk berggebied, kans op regen.  In de zomer waarschijnlijk héél 

warm. Aangeraden seizoenen: lente en herfst. Zeer warm in de zomer, 

sneeuwschoentochten en wandelingen in de winter mogelijk. 

 

Terrein:  

Dag 1: zeer toeristisch, breed pad en knuppelpaden. Stuk naar en op graat even klauteren. 

Einde van de tocht vrij monotone afdaling. 

Dag 2: Begint in bos, dan via uitgedroogde rivierbedding of keienpad naar boven klimmen. 

Cuerda larga is een zeer breed en 'afgesleten' pad dat op hoogte blijft. Stuk naar de circo is 

duidelijk wandelpad, maar probeer geen alternatieve route te volgen, daarmee verlies je 

vooral veel tijd. Afdaling nadien door bos, af en toe over rotsformaties. 

Dag 3: Stevige klim naar Peña del Yelmo met klauterstukjes. In la Pedriza kan je zelf je weg 

zoeken tussen en over de rotsblokken. PR-M1 duidelijk pad. 
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Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit) 

Op de toeristische routes (Peñalara, Cuerda larga, PR-M 2 vanaan de col, PR-M 1) zeer goed 

aangeduid. De Provinciale Routes zijn van de best aangeduide, geel-witte markering, eens je 

daarvan afwijkt, barslechte aanduiding en aangewezen op stenen mannetjes - die soms plots 

overal opduiken - en navigatie op de kaart. Een wegwijzer is een zeldzaamheid. 

 

Bevoorrading (voeding en water) 

Bevoorrading in Madrid (brandstof en eten) of Cercedilla (eten) 

Dag 1: In Puerto de los Cotos zijn een stationsbuffet, een restaurant en een infocentrum. 

Bron aan infocentrum (wat het begin en einde van de wandellus is en waar wij ook onze 

trekkersrugzak achter lieten), bron aan Laguna de los Pajaros. 

Dag 2: Zelf bevoorrading meenemen. De hutten (Refugio del Pingarron en Refugio Giner de 

los Rios) waren gesloten. Geen water op Cuerda larga. Wij namen het mee van in los Cotos 

en uit de rivier tijdens de beklimming. Na de circo kan je water uit de rivier tappen, maar 

volgens de wandelgids is het sterk aangeraden dit te zuiveren. 

Dag 3: 's Morgens water uit de rivier genomen. De bron aan Refugio de los Rios stond droog. 

en er zijn geen bronnen in la Pedriza. 

 

Overnachting + nuttige links 

Overnachting in Hostal La Maya in Cercedilla en daar de beste tapas van de reis gegeten! 

De hutten (Refugio del Pingarron en Refugio Giner de los Rios) waren gesloten (oktober). 

Wildkamperen is verboden in de parken (Peñalara, la Pedriza). De 'protected area' staat 

aangeduid op de kaart. Er zijn parkwachters. In Cotos kan je bij valavond net buiten de 

'protected area' je tent opzetten. Op de PR-M 2 hebben we twee mogelijke slaapplaatsen 

onder de rotsen gezien. De laatste dicht bij refugio Giner. Bivakkeren (onder rotsen), is wel 

toegestaan in la Pedriza. 

 

Optioneel: Tips rond materiaal 

      

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

langlaufski’s) 
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Conclusie: Wat vond je van de tocht? 

Mooi gebied en ideaal om nog eens van de zomer te proeven in oktober voor een dagtocht, 

2- of 3-daagse. De Peñalara was te toeristisch en af te raden om in het weekend te doen. De 

meertjes en toppen waren wel de moeite. Doorsteek naar en langs Cuerda Larga mooi, maar 

niet spectaculair. Circo de la Pedriza posterior is een aanrader. Bij de beklimming naar la 

Pedriza Anterior en op de rotsformaties tussen de gemzen en steenbokken zijn we de tijd uit 

het oog verloren. 

 

Foto’s 

 Link naar online fotoalbum: 

https://plus.google.com/u/0/photos/104599783100498878414/albums/5971041347966746

945 

 Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 30 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 

 


