1.5 Pootje baden bij een oude schuur
Korte Karakteristiek
Een eenvoudige wandeling naar de resten van een borda (zomerverblijf) hogerop in het dal
van het riviertje Bérros. De wandeling voert je over een landweg eerst naar het verlaten dorpje
Berrós Sobirà.
De weg houdt hier op. Via door ons gemarkeerde paadjes loop je over de weiden naar de ruïne
van Borda Surp.Vlak bij deze ruïne vind je een poel in het beekje waar je heerlijk kunt picknicken
en met water spetteren.
Routebeschrijving
• Loop Berrós Jussà in, neem na de dorpskraan de brede stijgende straat links en ga daarna weer
linksaf. Je komt boven het dorp uit op de weg naar Berrós Sobirà. Loop die helemaal af (ca 30
minuten). Vlak voor Berrós Sobirà, bij het getekende bord, kun je vanaf de weg de ruïne van
Borda de Surp op de heuvels vlak boven het dorp zien liggen: een voorgevel in natuursteen met
twee raampjes waar grote bomen bovenuit groeien.
• In Berrós Sobirà ga je het hek in het verlengde van de weg door. Vanaf hier is de route
gemarkeerd met rode stippen. Steek meteen de beek (de Berrós) over in de bocht, loop 5 meter
naar rechts en dan naar links, zodat je op het paadje komt dat in noordelijke richting langs de
beek loopt.
• Na ruim 5 minuten steek je de beek over. Het pad loopt aan de overkant van de beek een stukje
terug en klimt dan met een bocht over uitgesleten rotsen omhoog tot je op het hoger gelegen pad
aan de westzijde van de beek uitkomt. Volg dit pad in noordelijke richting. Je passeert twee
hekken en volgt het pad omhoog. Het pad gaat over weiden lopen en wordt onduidelijker; let
goed op de markering.
• Je komt uit bij een ander beekje, met een boomstam erover, en steekt dat over. Ga meteen
scherp rechtsaf, zodat je parallel aan dit beekje loopt, een stukje hoger. Na circa 100 meter ga je
linksaf, bij een muurtje, verder in noordelijke richting. Je loopt nu weer langs de beek Berrós.
• Na ongeveer vijf minuten zie je rechts een hek. Ga door het hek, steek de beek over, klim iets
omhoog en ga linksaf, verder in noordelijke richting. Je loopt nu hoog boven de beek tussen
bremstruiken. Bij een rotsblok gaat het pad linksaf, nog steeds door een bremveld. Het loopt een
tijdje langs een afrastering boven de afgrond. Je ziet nu Borda de Surp liggen. De voorgevel en
muren staan er nog, alles is overwoekerd. Het pad gaat er met een bocht naartoe (circa 45
minuten vanaf Berrós Sobirà).
● Achter de borda lopen paadjes die naar een volgende ruïne leiden, een paar honderd meter
noordwestelijk, bij de beek. De beek vormt daar prachtige poeltjes en watervalletjes met veldjes
eromheen.
Je keert via dezelfde weg terug.
Variant
Als je de wandeling wat langer wilt maken, kun je route 2.4 volgen om ook de andere ruïnes van
borda’s ge bekijken.

