PICOS
HUERTOS DEL DIABLO
normal ao pico norte e sul
Dificuldade:
Horário:
Extensão:
Desnível:
Material:

F (30º max.)
6h30
11,3 km
1000 positivo e outro tanto negativo
Crampons, piolet

Localização estacionamento:

43°03'30.2"N 6°00'15.7"W

[montanhaescalada.com]

Estes picos situam-se muito próximo do maciço de Peña Ubiña ficando completamente esquecidos face à procura que a Ubiña
tem.
Por um lado isso é óptimo pois possivelmente encontraremos as montanhas só para nós. Este percurso é interessante para se
fazer em dias incertos face à sua proximidade e possibilidades de antecipar a descida. É pouco aconselhável caso esteja muito
vento pois está situado na fronteira entre as Astúrias e Leon, e bastante exposto aos ventos entre as duas vertentes. Por
alguma coisa este colo se chama Perto Ventana…
Esta volta é tecnicamente muito simples e bastante interessante para o ski com umas descidas largas e uns vales interessantes
e nos permite fazer quatro cumes numa única volta.

A aproximação é muito curta pois saímos do Puerto Ventana (1587 m), já alto em comparação à saida para Peña Ubiña.
Seguimos por um estradão para pouco depois nos desviarmos para direita para continuar por outra que sobe mais e contorna
pela esquerda passando por uma zona de mina abandonada.
Este caminho contorna pela direita um marcado vale para dar acesso a uma zona mais de planalto. Pelo caminho podemos
fazer o cume de Rebolosas (1928 m). Ao chegar ao colo cortamos a direito seguindo em direcção ao Pico de la Cueva de
Melluque (2064 m) através da aresta que sai do colo.
Do seu cimo descemos à zona plana da Veja de Los Pozos para subir de seguida ao Pico Huerto del Diablo Norte (2105 m) pela
aresta que sai da Vega.
Descemos agora ao colo para subir de seguida ao Huerto del Diabo Sur (2133 m.) pela pala virada a norte que encontramos à
nossa frente. As vistas sobre os maciços vizinhos são fantásticas.
Resta-nos efectuar a descida de regresso ao carro. Descemos novamente à Veja de los Pazos para seguir agora pelo caminho
que segue o vale e que vai contornando os cimos até se unir ao caminho que fizemos na subida até ao Puerto Ventana.
Acesso: depois de seguir pela auto-estrada A66 (Leon-Oviedo) e sair em Caldas de Luna, seguimos para San Emiliano, base para
Peña Ubiña. Para Puerto Ventana só teremos que continuar para norte até chegarmos ao Puerto.
Alojamento:
- Hotel Valle San Emiliano
- Albergue El Rebezo
- Outros
Descarregar track GPS

