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 Nevada, Granada
Land: Spanje
Route: GR 240 Sulayr
Aantal wandeldagen: 5
Reisperiode en condities: April, Meestal mooi en warm weer, één dag een weinig regen.
Winderig in de namiddag. s'Nachts iets boven het vriespunt.
Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):
- Capileira -> Trevelez - 18km - 916m stijgen, 924m dalen (Hostel)
- Trevelez -> Loma del Lastonar - 25km - 974m stijgen, 569 dalen (Bivak)
- Loma del Lastonar -> Fuente del Espino - 16,5km - 344m stijgen, 485m dalen (Bivak)
- Fuente del espino -> Barranco del Riachuelo -> Bayarcal - 27km - 325m stijgen, 571m dalen
(Hostel)
- Bayarcal -> Laroles -> 6km

Praktische info
Bereikbaarheid + nuttige links
Wij vlogen op Malaga, dan de bus naar Granada en door naar Capileira.
Terug van Laroles tot Almeria met de bus. Deze verbinding is mogelijk maar niet echt aan te
raden.
Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart
Wandeltopo GR240 ISBN 978-84-935653-1-2 Stafkaart Sierra Nevada
Oriental & Occidental ISBN 978-84-416-1060-9 (geleverd met Spaanse wandelboekje)

Ervaren terrein- en weerscondities
Meestal zeer mooie en stijle afgelegen paden waar men vroeger met ezels lasten vervoerde.
Meestal loopt het pad langs de boomgrens. De meeste naaldbossen zijn een 50tal jaren
geleden aangeplant om de gemeenschap van hout te voorzien. Dag 3-4 lopen 40% over een
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service weg (grind) van het nationaal park. Hier kwamen we twee maal een Jeep en één keer
een fietser tegen. Het weer was zeer goed. Meestal zon en tegen de middag een forse bries
over de weinig begroeide kammen. Dit was aangenaam om de hitte wat te verzachten. We
hebben een half uurtje een beetje regen gehad.

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit)
Meestal goed maar aangezien wij redelijk vroeg in het jaar zijn gegaan waren er enkele
paaltjes verdwenen. Vermoedelijk omver geduwd door everzwijnen.

Bevoorrading (voeding en water)
De GR 240 blijft steeds redelijk hoog en weg van beschaving. In Capileira en Trevelez kan je
wel bevooraden maar eens daar voorbij niet meer. Water is niet altijd goed te vinden omdat
er veel water hogerop afgetapt word voor agrocultuur lager in de vallei.

Overnachting + nuttige links
Aangewezen op wildkamperen eens de dorpen voorbij.

Optioneel: Tips rond materiaal

Eventuele gebruikte hulpmiddelen:
langlaufski’s)

(vb. pikkel, stijgijzers, sneeuwschoenen,

Conclusie: Wat vond je van de tocht?
Enorm mooie tocht. Redelijk afwisselend terrein.

Foto’s
Link naar online fotoalbum:
https://plus.google.com/u/0/photos/104599783100498878414/albums/6074075488714938
113
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:
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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
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