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3.2 Drie meren in de Vall Gerber   
 

 
 
Route Parkeerplaats Aparcament Gerber op de pasweg naar de Bonaigua-Estany de Gerber vv 
Duur 3-4 uur   
Zwaarte Eenvoudige wandeling; 250 m stijgen en dalen, goede paden.  
Kaart  Parc Nacional: Kaart Estany de Sant Maurici Encantats. Ed. Alpina 1:25.000 
Vervoer Je kunt met eigen auto of de Bus del parc naar de parkeerplaats op de weg naar de 

Bonaiguapas (een stuk vóór de pas, bij de eerste skilift). De bus vertrekt om 9.58 uur bij 
de benzinepomp beneden en terug van de parkeerplaats om 18.26 uur. 

Variant Je kunt doorlopen naar de onbemande hut Mataró (2450 m) of naar de pas Lac Glaçat 
(2587 m) en vandaar terugkeren (resp. 2 uur 30 en 3 uur 30 extra); de wandeling wordt 
daarmee een stuk zwaarder. 

 
Korte karakteristiek 
Een aangename, afwisselende wandeling van 3 tot 4 uur naar de drie meren in het dal van Gerber, 
geschikt voor een ontspannen dagje met kinderen of als prettige inloopwandeling. Je komt er 
gemakkelijk met eigen auto of bus en het pad is prima te volgen. Je klimt van meertje naar meertje 
door het romantisch mooie dal, soms even pittig steil, en loopt via dezelfde weg terug.  
Je kunt de tocht met een aantal uren uitbreiden door door te lopen tot de hut Mataró of de pas Lac 
Glaçat (2567 m) met uitzicht op de Aneto, de hoogste berg in de Pyreneeën.  
 
Routebeschrijving 

 De wandeling begint bij de parkeerplaats op de weg naar de Bonaiguapas, bij de eerste skilift, op 
ca 1900 m. Aan het begin staat een bordje: Mataro 3 uur. De tocht is bewegwijzerd met bordjes, 
steenmannen en oranjegroene strepen.   

 Het pad loopt langs de helling tegenover de parkeerplaats schuin omhoog en draait na een tijdje 
het Gerberdal in. Het is zeer duidelijk. 

 Na circa 40 minuten bereik je het eerste meertje. De route loopt rechts van het meer verder. 

 Je volgt het pad tot een tweede meer en vervolgens door een rotsachtig landschap naar het grote 
meer Estany Gerber (2150 meter, 1 uur 30 tot 2 uur vanaf de start). Dit is het eindpunt van deze 
wandeling.  

 Je gaat via dezelfde weg terug.   


