
Castel l de Ferro - Embalse de Quétar.



12022019. Castell de Ferro  Embalse de Quéntar.
's Morgens kri jgen we een rondje tostado van Co en Riet
aangeboden in het barretjeCaferini op de hoek aan de
ovverkant van de doorgaande weg: Calle Catalanes.
Om 11 :1 1 nemen we dan afscheid en vertrekken uit castel l
de Ferro. Voor het eerst in vele dagen is de lucht niet
strakblauw maar half bewolkt.

LB: Het kiezelstrand van Castell de Ferro.
RB, RM: Tostados.
MO: Caferini, Calle Catalanes.
RO: Tot ziens...



Langs de mooie kustweg gaat het naar Calahondfa (11 :26).
Dan zien we weer veel plastic Carchuna (11 :30).

B, LM: Carretera de Mediterránea.
RM: Calahonda.
LO: Omgeving van Carchuna.



We gaan naar de LIDL in Motri l .
Tot 1 2:26 beraden we ons op de te volgen route naar het
noorden. We gaan dan ten westen van de Sierra de Lujar af
(~1 2:40).

LB, LM: Motril.
MM: winkelcentrum bij Motril.
RM, LO: Sierra de Lújar.
RO: Dal van de Río Guadalfeo.



We passeren de Embalse de Rules (1 2:48), Viaducto
Tablate (1 2:53) en Viaducto Río Durcal (1 3:00).

LB, MB: Embalse de Rules.
RB: De berg Giralda bij Izbor.
LM: Viaducto Tablate.
RO: Dal van de Río Durcal.



We gaan de Puerto Suspiro del Moro (865 m) over om
1 3:09.
Granada laten we links l iggen 1 3:1 9 en ri jden via Dúdar
(1 3:32) naar Quéntar (1 3:34).

LB, RB: Granada.
MO: Dúdar.



Via een zeer spectaculairer weg ri jden we dan naar de
Embalse de Quéntar op 1 056 m hoogte. Na 3348 km staan
we aan de dam in een grandioze omgeving van rotsen,
water, bergen en diepe dalen.

LB: Quéntar.
RB: Hoog boven de Río Aguas.
RO: De dam van de Embalse de Quéntar.



De parking is aan de andere
kant van de dam. We beginnen
aan de wandeling door dat
weggetje te bl i jven volgen. Even
later wordt deze weg onverhard.

LB: Embalse de Quéntar.
LO: De stuwdam.
RO: Een stenen steenbok.



Van 1 5:50 tot 1 7:1 2 lopen we in totaal

3,96 km om heuvels ten zuiden van het

stuwmeer. We hebben er schitterende

uitzichten naar zowat al le richtingen.

RO: Stuwdam en meer.



We zien een standbeeld van een steenbok en bli jven bij een
splitsing nog een ti jdje doorlopen over het l inkse pad.

LO: Stenen steenbok.
We volgen dot pad omhoog.



Dan worden we gemaand om te draaien: "privé weg,
afgesloten na 40 m door een "Cadena." We hebben er wel
sublieme uitzichten naar al le kanten over bergen en dalen.
We draaien om en lopen dezelfd weg weer terug.

Deze Pagina:"Terugweg naar het stuwmeer.



Deze Pagina:"Terugweg naar het stuwmeer.



We gaan nog even de diverse kanten van de stuwdam
bekijken, b.v. een aparte sluis.
De zon gaat achter de wolken onder, maar niet voordat hi j
mooie kleurschakeringen geworpen heeft. Om onveer 1 8:35
is hi j verdwenen. De temperatuur is intussen fl ink gezakt.

LB: Dal van de Río Aguas.
RB, RM: Italiaanse cipres, Cupressus sempervirens.
RO: Embalse de Quéntar.

Volgende bladzijde:
B: Onderdelen van de stuwdam.
O: Zonsondergang boven de Río Aguas.






