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http://www.casalmisterio.com/quer-ter-um-dia-dos-namorados-423967 

 

PICO TORRES 
Via normal 
Horário: 5/6 horas (ida e volta) 
Abertura:  Desconhecida 
Extensão via: 200 mts de parte de corredor 
Desnível: Positivo - 590 mts + Negativo - 590 mts 
Dificuldade: AD (max.30º) 
Material: Possível corda pequena para a passagem da cornija ou em  
 caso de pessoas menos experientes. 
 

 
 

 

Situado na fronteira entre Castilla-Leon e as Asturias e a 2 km da estação de esqui de San Isidro este pico é visivel desde do colo que 

une as duas provincias. 

 

ITINERÁRIO. Do estacionamento seguir uns 150 mts em direcção a Leon e na ponte sobre o rio Isoba (nem sempre visível no inverso 

por causa da neve) sair da estrada e seguir um caminho à esquerda (só visível quando não há neve).O caminho ao principio segue na 

direcção contraria ao Pico Torres seguindo o rio. O caminho é cómodo e vai ganhando altura lentamente. Em dias limpos é visível toda 

a aproximação e o Pico Torres a sua face sul com algumas vias de escalada clássica. Quando há boas condições de neve é possível 

fazer várias variantes. 

 

A aproximação leva-nos até ao inicio do largo corredor de 

subida. No cimo deste é possível encontrar com frequência 

uma cornija que poderá dar mais alguma dificuldade na 

passagem para atingir um evidente colo. Daí seguiremos 

até aos blocos cimeiros, que contornaremos na sua maioria 

pela direita, até atingirmos o cimo onde encontramos um 

marco geodésico. No inverno, e por efeito da neve, o 

espaço disponível poderá não ser muito largo dando um 

aspecto aéreo ao local. 

 

A descida é feita pelo mesmo caminho. Toda a zona de 

aproximação à base do Picos Torres é caracterizada por um 

terreno de pequenas colinas. Nos dias em que o tempo 

não seja claro ou exista nevoeiro é possível que nos 

percamos na aproximação. 

 

A descida em esqui desde a base do corredor até à estrada 

é bastante agradável e acessível.  

 

 

ACESSO: Na autoestrada de Leon para Oviedo sair para Moreda para seguir depois de S.Isidro (ver direcções), onde já 

podemos ver o pico e deixar o carro. 

 

ESTADIA: Em volta da estação de esqui de San Isidro existem muitas possibilidades de locais para passar a noite. De 

hotéis de 4 estrelas até quartos alugados passando por vários albergues (alguns deles bastante confortáveis e acessíveis) 

a escolha é grande 

 

Localização estacionamento:  43°03'55.3"N 5°23'14.3"W 

Localização base das vias:  43°03'58.6"N 5°23'10.4"W 

https://www.google.pt/maps/place/Estaci%C3%B3n+San+Isidro/@43.0631972,-5.3793922,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd363546c5853719:0xed019a91fd78cb1f!8m2!3d43.0631972!4d-5.3772035
https://www.google.pt/maps/place/40%C2%B051'36.0%22N+8%C2%B016'34.0%22W/@40.85999,-8.2772033,270m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.pt/maps/place/43%C2%B003'55.3%22N+5%C2%B023'14.3%22W/@43.0653611,-5.3889465,417m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.0653611!4d-5.3873056

