De Vias Ferratas van Cantabrië

Sport en avontuur in volle natuur
Bent u op zoek naar nieuwe ervaringen om te genieten van de natuur? Kom
naar Cantabrië en ontdek de Vias Ferratas. De Vias Ferratas zijn sportieve
routes, met zowel verticale als horizontale trajecten, uitgerust van nagels,
nietjes, klimgrepen, kettingen, hangbruggen en death-rides.... die de
prachtige maar moeilijk te bereiken plaatsen haalbaar maken.
De Vias Ferratas zijn één van de meest gevraagde openluchtactiviteiten
geworden voor liefhebbers van avontuurlijke sporten. Deze bieden de
nodige faciliteiten aan de bezoeker om aan kliminitiaties te doen, zowel
alleen, samen met vrienden als met het gezin.
Wandelaars, bergbeklimmers of gewoonweg liefhebbers van avontuurlijke
sporten kunnen, dankzij de Vias Ferratas, een veilig traject afleggen op
ongewone plaatsen langs de bergen van Cantabrië.
Cantabrië telt vier Vias Ferratas:
- La Hermida
- Vía Ferrata del Cáliz in Ramales de la Victoria
- Vía Ferrata del Risco in Ruesga
- Vía Ferrata de Los Llanos in Camaleño

De toegang tot de Vias Ferratas is gratis, maar het is wel aan te raden om
een gids te huren voor een grotere veiligheid en die u begeleidt en helpt in
geval van nood.
Er zijn eveneens bedrijven die het huren van onmisbare uitrusting (helm,
harnas, etc.) aanbieden bij het begin van elk traject vanaf 15 euro.

Via Ferrata van La Hermida
De onlangs ingehulde death-rides en de prachtige uitzichten van op de vallei
de Liébana hebben ervoor gezorgd dat de vía Ferrata van La Hermida
een van de populairste Vias Ferratas is van Cantabrië. Zijn parcours voor
kinderen (vanaf 8 jaar) is ook iets dat de mensen aanspreekt daar het een
activiteit is dat ze in gezinsverband kunnen doen.
Video

Via Ferrata van El Cáliz
De Via Ferrata van El Cáliz in de streek Asón met zijn 120 meter
hoogteverschil wordt als een moeilijk parcours beschouwd, het zal
waarschijnlijk daarom zijn dat het een van de meest gevraagde is. Dit
parcours duurt ongeveer twee uur en begint in het dorp Ramales om erna
aan te komen in de buurt van de Covalanas cave.

Via Ferrata van El Risco
In de streek Asón is er eveneens een tweede Via Ferrata, die van El Risco
met 80 meter hoogteverschil. Aangezien het parcours twee uur duurt en
heel intensief is door de hoogteverschillen en de verticale wanden ligt de
moeilijkheidsgraad heel hoog en is die dus enkel geschikt voor de meest
ervaren klimmers.

Via Ferrata van Los Llanos
Vanaf november telt Cantabrië een nieuwe Via Ferrata in de plaats Los
Llanos in Camaleño, aan het begin van het park “Parque Nacional de los
Picos de Europa.”. Deze Ferrata telt twee parcours met een verschillende
moeilijkheidsgraad. Het eerste parcours verbindt de drie belangrijkste
muren zodat de klimmers op dezelfde top uitkomen. Het andere parcours is
veel moeilijker, want in het midden van de derde muur wordt het
gescheiden door een redelijk moeilijke Tibetaanse brug met een ingewikkeld
uitgang door een muur richting de top. Voor dit tweede parcours moet je
absoluut ervaring hebben of een gids huren.

