Basiskamp
Aigües Tortes

GEBIED
Gescheiden door de Portarro d' Espot (2428 m), vormen de San Nicolau- en Escrita-dalen het
grootste deel van het Nationaal Park Aigües Tortes in de centrale Pyreneeën. In het Catalaans
verwijzen 'winkelende wateren' naar de vele beken die zigzaggend door de wouden van grove den en
zilverspar stromen. Geologisch is het een interessant gebied met hoge keteldalen, archeologisch ook
want recent zijn in de omgeving zo’n 100 Dino-eieren gevonden. Eveneens interessant zijn de warme
bron in Caldas de Bohi en de ruïnes van kerken en kloosters uit de 11e en 12e eeuw.
Het zuidelijk deel van het park, met diepe meren met grote forellen, is wat minder toegankelijk.
Het gebied leent zich uitstekend voor bergsportactiviteiten zoals wandelen, meerdaagse tochten en
alpine bestijgingen, toppen van ca. 2900 m hoogte, o.a. Pic de Peguera (2982 m) Pic de Subenuix
(2930 m) de Contraig (2957 m). De vermaarde El ’s Encantats (2747 m), ziet uit over het San
Mauricio meer. De Spaanse kaarten zijn niet altijd betrouwbaar en foutlopen kost tijd; iets om
rekening mee te houden, afhankelijk van leeftijd en het uithoudingsvermogen van de kinderen. Het
Parc National heeft helaas iets te lijden gehad van de elektriciteitswinning en het toerisme. Het
geheim van wandelen in de Aigües Tortes is derhalve te weten waar wel en waar niet te lopen.
De Spaanse Pyreneeën zijn warmer en droger dan de Franse: één liter water is nauwelijks genoeg en
water van de beken hoog stroomopwaarts is niet altijd drinkbaar omdat er bijv. een kadaver in drijft!

CAMPING
Dit basiskamp wordt gehouden op:
Camping Sol i Neu
Ctra.d'Espot km 6,3
E-25597 Espot
www.solineu.com
Het gebied wordt het best ontsloten vanuit de terrassencamping, ½ km van het plaatsje Espot op
1360 meter hoogte. Gelegen aan de rivier en het is van alle gemakken voorzien; een klein winkeltje
voor de eerste levensbehoeften, een zwembad met pierenbadje voor de kinderen en een speelveld.
Douches zijn gratis. Er is een wasmachine en droger aanwezig. Bij slecht weer is een ruimte met TV.
Een auto is handig om de aanloop naar een aantal tochten te maken. In de omgeving zijn veel
raft/adventure mogelijkheden.

REISROUTE
Auto: A58 via Antwerpen richting Parijs. Rond Parijs: bij Soissons A3 richting Bordeaux–bij RosnySous-Bois de A86 richting Bordeaux–bij Nogent-sur-Marne A4 volgen richting Bordeaux–bij
Créteil A86 (ook richting Dijon)–bij (25) de N186 A6 richting Le Mans–bij Fresnes. Dan A 10
richting Orléans via Clermont-Ferrant–bij Vierzon-Nord/Salbris en A20 richting Limoges
(N20) tot Montauban(10) A62/A64 rond Toulouse richting Tarbes– ij St-Gaudens N125–N230
op en bij Viella, weer L de C 147 richting Espot. Na ca. 7 km ligt de camping links, ca. 500 m
ten zuidoosten van Espot.
Voor een routebeschrijving verwijzen wij je naar een online routeplanner, bijvoorbeeld:
www.anwb.nl, www.maps.google.com.

HUTTEN IN DE DIRECTE OMGEVING
Reserveer tijdig!, anderen doen dat soms al 2 maanden vooruit. Het gebied stelt wél bijzondere eisen:
niet alle hutten, de zgn. Cabanas, zijn bemand. Ze zijn minder geriefelijk met summiere eet- en
slaapvoorziening. Je moet ook in staat en bereid zijn tent en kookgerei, voedsel en vooral veel water
mee te nemen.
De hutten in dit gebied zijn zeker in augustus erg druk. Ze zijn klein, maar wel gezellig. Er is moeilijk
telefonisch contact met de hutten te krijgen, maar in het dorp zit een soort VVV, dat radiocontact
onderhoudt met de hutten. Deze VVV kan veel voor je regelen. Ook de campingeigenaar is erg
behulpzaam bij het regelen van hutovernachtingen. Als de hut op de door jou gekozen data vol is dan
is aan te bevelen om het de volgende dag nogmaals te proberen, want de bezettingsgraad van de
hutten fluctueert. Het is heel gebruikelijk om in de hut zelf, dus niet in de slaapzalen te slapen. Om
22.00 uur worden er matrassen neergelegd en om 7.00 moet je er als een haas uit. Dit is voor
groepen met wat kleinere kinderen niet ideaal. Het is verstandig om de hutten met kleine groepen te

reserveren. Een groep van 10 man kreeg te horen dat het vol was, twee groepen van 5 konden wel
boeken.
Het is natuurlijk ook mogelijk om te overnachten met de tent. Een mini-kampeeruitrusting is een
uitkomst (de temperatuur komt ‘s zomers zelden onder nul) al mag in nationale parken niet vrij
worden gekampeerd.
Ref. Ernest Mallafré
Ref. de Colomers
Ref. d’ Estany Llong
Ref. Ventosai Calvell
Ref. d’ Amitges
Ref. de Saborèdo
Ref. Josep Maria Blanc
Ref. de Colomina
Ref. dera Restanca
Ref. Mataro
Ref. de Bésiberri

(1885 m)
(2120 m)
(1985 m)
(2220 m)
(2380 m)
(2200 m)
(2395 m)
(2010 m)
(2460 m)
(2768 m)

973-250118
973-253008
973-696189
973-297090
973-250109
973-253015
973-250108
973-252000
608-036559
934-543347

ENKELE AANBEVOLEN TOCHTEN
Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd van mogelijke tochten; in het gebied zijn nog andere
mogelijkheden. Controleer altijd vooraf of de genoemde tocht nog gemaakt kan worden en of deze
voor de deelnemers niet te zwaar is. Genoemde tijden zijn richttijden exclusief pauzes.
EÉNDAAGSE TOCHTEN: te over! Al vanaf de camping mogelijk.
KLIMTOCHTEN:
Agulles d’Amitges (2665 m)
Pic de Peguera (2982 m)
Pic de Subenuix (2930 m)
Pic de Contraig (2957 m)
El’ s Encantats (2747 m)
MEERDAAGSE TOCHTEN:
3 tot 6 dagen tocht:  Espot–Ref. Ernest Mallafré (1885 m)–Ref. d’Amitges (2380 m)–Port de Ratera
(2580 m)–Ref. de Saborèdo (2200 m) : 4 uur.  Ref. de Saborèdo–Coll Gerber–Ref. Mataro (2460
m)–Vall Gerber–Salardu: 7½ - 8 uur.  Salardu–Ref. de Colomers (2120 m): 4 uur.  Ref. de
Colomers–Port de Caldes (2560 m)–Col da Crestada–Montardo d’Aran (2830 m)–Ref. Ventosa i
Calvell (2220 m): 6 uur.  Ref. Ventosa i Calvell–Coll de Contraig (2760 m)–Ref. d’ Estany Llong
(1985 m): 4 uur.  Ref. d’ Estany Llong–Portarro d'Espot (2428 m)–Ref. d’ Amitges– Espot: 4½ uur.
Men kan de tocht 2 dagen inkorten door van Port de Ratera (2580 m) rechstreeks naar de Ref. de
Colomers te gaan: 6½ uur. Ook het traject Ref. de Colomers–Ref. d’ Estany Llong kan in 8 uur
gedaan worden zonder de Mo. d’Aran.
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