
Arroyo Frio - Emb. El Tranco - Hornos.



18022019. Arroyo Frío  Embalse El Tranco  Hornos.
1 0:45 vertrekken we uit Arroyo Frío na even 'n bl ik ol i jfol ie
en een broodje gehaald te hebben bij een supermarkt. Het
dorp is nu nagenoeg leeg.

B: Camperplaats.
LM, MM: Arroyo Frío.



Verderop in Torre del Vinagre is al les dicht (1 1 :1 5). Al les is
hier het bezoekerscentrum en de botanische tuin.
We volgen de Guadalquivir, maar zien hem slechts af en
toe.

RM, RO: Guadalquivir.
MO: CotoRios.



Om 11 :48 gaan we de Sierra de Segura op en zien om
11 :55 de Mirador Rodriíguez de la Fuente met een breed
vlak dal. We zien een Raaf boven ons.

LM: Casa El Hoyazo.
RM: Isla Cabeza de la Viña, Embalse del Tranco.
LO: Embalse del Tranco.
RO: CentraalIberische muurhagedis, Podarcis virescens.

Volgende pagina:
LB: Raaf, Corvus corax.
RB, RM, O: Embalse del Tranco.





Vanaf de plek waar we stoppen met de camper is een pad zeer stei l naar

beneden naar het meer. Maar ik zie dat niet zitten, dus lopen we langs de

weg tot voorbij de Mirador terug. Daar is een brede pad die naar een Parque

Cinegético gaat. Helaas is dat park nu gesloten èn er staan heel hoge

hekken om heen. Het is dus echt dicht.

We lopen verder naar de drassige vlakte en gaan dan terug. In totaal hebben

we 5,5 km gewandeld.

(Het meer op deze kaart bevat veel meer water in vergeli jking met nu.)

Het park is om te jagen zie ik later thuis, dus was het niet erg dat het dicht
was!



Een eind verder zetten we de camper aan de kant en lopen
tot voorbij die Mirador terug. Bij het gesloten park gaan we
naar beneden die vlakte met enkele meren op.
Nu zijn het enkele meren, een bord leert ons dat het anders
één meer is.
Om 1 3:45 zijn we via dezelfde weg terug bij de camper.
We hebben in het totaal 5,5 km gelopen.
Om 1 4:1 8 stappen we na de lunch weer op. Mirador
Bujaraiza (1 4:26) met een brandend houtvuur en niemand
in de buurt.

LB: Pad dat naar het meer afdaalt.
MM, RM: Raaf, Corvus corax.
LO: Embalse El Tranco.
RO: vuur bij Mirador Bujaraiza.



LB: Zicht vanaf Mirador Bujaraiza.
RB, M, RO: Embalse El Tranco.



Tegen 1 4:50 zien we het volgende uitzichtpunt: Mirador de
Control Viejo, waar we zicht hebben op een kleine stuwdam
bij het plaatsje.Tranco.
Om 1 5:1 0 zien we weer oli jfbomen op de hell ingen. We
passeren het gehucht Cañada Morales om 1 5:1 6.

LB: Italiaanse cypres, Cupressus sempervirens
RB, LM, RM: De dam bij het plaatsje Tranco.
MO: Op de berg: Hornos.
RO: Cañada Morales.



1 5:40 stoppen we in Hornos op een kleine parking met
aardig uitzicht op de bomen en de rotzooi na (3685 km).

LB: San José Obrero, Cañada Morales.
RB, RO: Hornos.



We lopen een rondje door het dorp. We lopen het weggetje
langs de parking verder door, langs een wasplaats af en via
een mooie stadspoort Hornos in.

LB: Zicht vanaf de parking.
RB: Wasplaats net buiten de stadsmuur.
MO: Stadsmuur en poort, Calle Cuesta del Moral.
RO: Calle Real.



We lopen een klein rondje

door Hornos, slechts 1 ,2

km.

Jammer is het dat het zicht

door nevel belemmerd

wordt, want normaal zou

dit geweldig mooi moeten

zijn.



We bezoeken het kleine kerkje en gaan langs 2 miradors,
waar we door tegenlicht en nevel slecht zicht hebben.
De eerste is trouwens tegenover de kerk.

LB, MB: Calle Enmedio.
RM: Mirador del Aguilón, Plaza de Rueda.
O: Ntra. Sra. de Asunción.



Kwart over zeven gaan we daar dus eten. Bij de rode wijn
kri jgen we (= Andalucië) tapas: Stuk tomijn op broodje met
gifgroene oli jven, lekker.
De pizza's "Sierra de Segura" en "Romagna" worden rap in
de houtoven gebakken en smaken prima en zijn letterl i jk
meer dan genoeg. Tineke hoeft dan ook geen "postre". Ik
neem nog een : "tarta de queiso", die met een fl inke klets
slagroom en zo'n cyl inderkoekje wordt geserveerd. dan
kunnen we nog kiezen uit l ikeur zonder alcohol
(appelsmaak), hierbas en crème, van de zaak.
Om kwart voor negen lopen we weer de 50 m terug.

LB: Ntra. Sra. de Asunción.
RB: Zicht vanaf de Mirador Aguilón.
MO: Calle Puerta Nueva
RO: Cosmolarium, Castillo de Hornos.



Deze pagina: Maaltijd in Pizzeria Raisa.




