1.4. Picknicken bij een oud klooster
Route Escaló – Monestir de San Pere de Burgal – Escaló
Duur Circa 1,5 uur
Zwaarte Gemakkelijk, geschikt voor alle leeftijden
Seizoen Alle seizoenen
Kaart Niet noodzakelijk
Variant Rechtstreeks naar Escaló over de Cami Real. (2,5 uur totaal).
Korte karakteristiek
Een leuke mogelijkheid om iets van de sfeer te proeven van het leven in de Middeleeuwen. De
wandeling is erg gemakkelijk en komt uit bij de gedeeltelijk gerestaureerde resten van het klooster van
San Pere de Burgal. Dit is een heerlijke plek om te picknicken, mijmerend over de gepijde mannen die
hier hun dieren en tuintjes verzorgden.
Het origineel van het fresco dat je ziet, hangt sinds het begin van de 20e eeuw in het Nationaal
Museum voor Catelaanse kunst in Barcelona.
Route
• Vanuit Lo Closo ga je met de auto richting Sort. Na een paar km kom je in Escaló waar je de
auto kunt parkeren.
• Het is leuk om voorafgaand of aansluitend aan de wandeling even het dorp in te lopen. Escaló
was vroeger een zogenaamd “vila clossa”, een dorp dat werd beschermd met twee poorten als
een soort mini-vestingstadje.
• Het pad naar San Pere de Burgal begint aan de overkant van de brug over de rivier. Het is
aangeduid met een groen bordje. Het begint vlak en na een stukje buigt het licht van de rivier af
omhoog. Na zo’n drie kwartier (met kinderen) ben je bij de kloosterruïne.
Variant
• Het is ook mogelijk om rechtstreeks naar Escaló te lopen. Neem daarvoor midden in Berrós de weg
naar de beek. Steek de beek over bij de dam en ga naar rechts. Je bent nu op de oude “cami real”, de
koningsweg die onderdeel uitmaakt van de wandeling Pas del Temps.
• Na een ongeveer een km kon je bij het eind van de weilanden, waar een zigzagpad over een steile
helling je beneden in het hoofddal brengt. (15 min, je loopt nu met de electriciteitsleidingen naar
beneden.
• Beneden aangekomen ga je naar links (Zuid) evenwijdig aan de rivier de Noguera Pallaresa totdat je
uitkomt bji het begin van de wandeling naar Escaló. Begin 2016 wordt het pad door ons
schoongemaakt en zonodig opnieuw gemarkeerd.
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