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Hiszpania-Mulhacen 3479 m n.p.m. 

Lato 2020 odbiega od poprzednich lat nie tylko aurą, ale też warunkami w jakich przyszło nam 

zmierzyć się z kolejną podróżą. COVID 19 zamieszał dość ostro nie tylko w naszej mentalności, 

ale również w sposobie podróżowania po Europie. Każdy kraj inaczej podchodzi do postrzegania 

wymienionego problemu. Przejdźmy jednak do realiów. W kierunku Hiszpanii wyruszamy  

w dniu 19 lipca 2020 roku. Ponieważ poruszamy się samochodem podróż musimy podzielić na 

kilka etapów. Pierwszy to dojechanie do Francji na parking przy stacji paliw Aire du Jura. 

Odcinek ponad 1400 km dość mocno daje nam w kość. Wieczorem po dojechaniu do 

wskazanego miejsca bierzemy prysznic i idziemy spać. Następnego dnia budzimy się dość 

wcześnie, bo około 5.30 rano. Po śniadaniu ruszamy dalej w kierunku granicy z Hiszpanią. 

Naszym celem jest Walencja oddalona od poprzedniego noclegu o 1168 km. Wieczorem 

jesteśmy na miejscu, gdzie na parkingu obok stacji paliw zatrzymujemy się na nocleg. Wieczór 

po kąpieli spędzamy znów w swoim samochodzie. Warunki dość spartańskie, ale nie 

narzekaliśmy na nie. Następny dzień to kolejny etap podróży do miejsca docelowego, czyli na 

parking w Pradollano  

37°05'36.6"N 3°23'12.0"W lub 37.093500, -3.386667 

 

Tym razem mamy do przejechania tylko 537 km z szacowanym czasem przejazdu od 5 do 6 

godzin. Tuż po 15 parkujemy samochód i udajemy się na obiad do Schroniska Akademickiego 

mieszczącego się opodal. Po obiedzie idziemy na wycieczkę w kierunku Velety. Wychodzimy 

na pobliskie wzgórze i wracamy do naszego obozu. 

 

 
 

Wieczorem postanawiamy odwiedzić skałę zlokalizowaną za schroniskiem. Nie docieramy do 

samego celu, ponieważ wiejący mocny wiatr nie pozwala bezpiecznie przejść do szczytu. 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/iAfZcu8CV5dG7bBv8
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 W środę rano o godzinie 7.45 udajemy się pieszo w kierunku szlabanu w Hoya de la Mora, spod 

którego w kierunku Velety odjeżdża bus. Wcześniej zarezerwowaliśmy bilety na kurs  

o godzinie 8.00 oraz na powrót na godzinę 18.45. Koszt biletu w obie strony od osoby to 10€. 

Można kupić bilet w jedną stronę za kwotę 6€.  (INFO na temat busów).  

 

NALEŻY DOKONAĆ REZERWACJI WCZEŚNIEJ PONIEWAŻ MOŻE NIE BYĆ MIEJSC 

siacnorte@reservatuvisita.es  e-mail do rezerwacji biletów. 

Po 20 minutach jesteśmy na wysokości 3088 metrów skąd już pieszo kierujemy się w dalszą 

podróż. Początkowo wiejący wiatr zmniejsza dość mocno temperaturę otoczenia. Po godzinie 

marszu wiatr słabnie i zaczyna robić się coraz to cieplej. Idąc w kierunku szczytu mijamy po 

drodze trzy schrony. Jeden może po 40 minutach marszu, drugi znajdujący się po prawej stronie 

szlaku gdzieś po 1.20 godziny i trzeci spod którego zaczyna się atak szczytowy po 2 godzinach 

wędrówki. 

 

 
 

 

Zostaje nam już tylko ostre podejście na sam szczyt. Wizualnie krótki odcinek podejścia jest 

bardzo wyczerpujący. Do tej pory wyprawę można było uznać za spacerek, ponieważ nie było 

tak dużych przewyższeń. Końcówka naprawdę sprawdza naszą kondycję. O godzinie 11.49 

stajemy na szczycie mierzącego 3479 m n.p.m.  Mulhacena. 

 

 
 

Przebywamy na nim do 13.00 a następnie ruszamy w drogę powrotną przez kolejny szczyt jakim 

jest Veleta. Droga powrotna z uwagi na wysoką temperaturę staje się mocno uciążliwa. Na 

kolejny szczyt wchodzimy od godzinie 16.00. Słońce, które już mocno operuje, skłania nas do 

http://www.andaltura.com/andalucia/sierra-nevada/alta-montana-de-andalucia/3000-metros-centrales/veleta/servicio-de-interpretacion-de-altas-cumbres-sierra-nevada
https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=es&u=http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/actividadesEspacio.do%3FidEspacio%3D7429&prev=search
mailto:siacnorte@reservatuvisita.es
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szybkiego powrotu do miejsca skąd odjeżdża bus powrotny. Udaje nam się dojść do tego punktu 

o godzinie 17. 50. O godzinie 18 na horyzoncie widzimy busa przywożącego kolejnych turystów 

na wzgórze. Dzięki temu wracamy do bazy wcześniej i już o 18.25 jesteśmy na końcowym 

przystanku.  

 

 

Zobacz film z wyprawy 

https://www.youtube.com/watch?v=AhRxwARvx6M

