Mäkipäivä Antequeran vuorilla
26.4.2012 pyöräilimme Antequeran
ympäristössä todella mäkisen reitin, joka oli
nimetty ”For The Lovers of long Climbs and
fast Downhills.” Pitkä päivä oli tiedossa,
matkaa karttojen mukaan 128 km ja
yhteensä 11 kpl 2-5 kategorian nousua oli
edessä.
Matkaan lähdettiin kello 9:00.
Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta.
Mäkipäivän luonteen mukaisesti lähdettiin heti Antequerasta ylämäkeen kohti
El Torcal-vuorta. 50 minuutin ajon jälkeen olimme edenneet 13 km ja kokonaisnousua oli
kertynyt jo 400m. Aurinko lämmitti mukavasti. Tuuliliivi ei ollut kuitenkaan turhaan
seuraavien 10 km aikana kun laskeuduttiin vauhdikkaita serpentiini-mutkia Villa Nueva de la
Conception-kylän läpi etelää kohti. Matka jatkui kohti itää mäkisessä maastossa
Casabermeja ja Colmenar - kylien kautta Rio Gordo-nimiseen kylään, jossa pidettiin lyhyt
kahvitauko. Matkaa oli taittunut reilut 50 km ja lämpötila oli noussut jo hellelukemiin. Viiden
hengen englantilainen pyöräilijäporukka meni tauon aikana edellemme, mutta seuraavassa
4-kategorian nousussa jo ohitimme heidät.
Nousu olikin lämmittelynousu ennen
reittimme kovinta Puerto del Sol-nousua, joka
oli 2-kategorian nousu pituudeltaan n. 10 km
ja sisälsi nousumetrejä yli 500. Maisemat vain
paranivat sitä mukaa mitä korkeammalle
pääsimme. Tien korkein kohta oli 1072 m
meren pinnan yläpuolella.
Siitä jatkui vauhdikas lasku Alfarnate-kylän
kautta kohti uutta nousua ja jälleen yli 1000
metrin korkeutta. Trabuco-kylässä pysähdyttiin tankkaamaan juomapullot ja nautittiin
paikalliset lämpimät leivät ja kylmää kokista. Hyvälle maistui reilun neljän tunnin ajon
jälkeen.

Matkaa jatkettiin Archidonan kautta ja vielä kahden 5-kategorian nousun jälkeen käännyttiin
viimein länteen ja kohti Antequeraa. Viimeiset 30 km olivat laskuvoittoista ja helppoa
pyöräilyä lukuun ottamatta n. 200 metrin mittaista yli 15 prosentin loppunousua paikalliselle
jäätelöbaarille. Reilun kuuden ja puolen tunnin ulkoilun jälkeen jäätelö maistui Andalusian
helteessä todellakin hyvälle ja ansaitulle herkulle.

Matkaa kertyi mittariin 130 km ja nousumetrejä yhteensä yli 2200. Ajoaikaa kierrokseen
kului 5 tuntia ja 35 minuuttia. Voi todellakin puhua suomalaisen näkökulmasta mäkipäivästä,
ja jos mäkipäivään haluaa ottaa vielä lisää haastetta voi kierroksen varrella poiketa El
Torcalin (3,7 km ja n. 300 nousumetriä) huipulle asti sekä Archidonassa ”The Churh of Pain”
-kirkon luona (1,6 km ja 161 nousumetriä). Tämän pyöräilypäivä oli kyllä erikoisen hieno ja
tarjosi unohtumattomia näkymiä, ja mäkiä Andalusian mahtavissa maastoissa.
Kartat ja opastuksen tarjosi suomalaisen Janina Rajeckin pyörittämä urheilulomiin
erikoistunut yritys Southern Track. (www.southerntrack.com)
Tämä reitti täytyy kokea joskus vielä uudelleen!
Pyöräilemässä Timo Karvonen ja David Tilbury-Davis.

Reitin korkeuskäyrä ja kartta.

