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3.4 Rondwandeling meer van Sant Maurici 
 

 
 
Route Parkeerplaats Sant Maurici – Refugi Ernest Mallafré – Mirador de l’Estany – Estany de 

Ratera – Cascada de Ratera – Sant Maurici 
Duur 2 uur 30 
Zwaarte Eenvoudige wandeling. Je stijgt en daalt ongeveer 300 m; enkele stukken zijn vrij steil. 
Vervoer  Taxi van Espot naar het meer van Sant Maurici. Als je geen taxi wilt, kun je starten op de 

parkeerplaats halverwege Espot en Sant Maurici; dan duurt de wandeling 2 uur langer.  
Kaart  Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, de kaart Estany de Sant Maurici 

Encantats. Editorial Alpina 1:25.000.  
 
Korte karakteristiek 
Wandeling van ongeveer 2 uur 30 in een ruime lus rond het stuwmeer van Sant Maurici. Aan de 
westkant stijg je honderden meters boven het meer uit en heb je een mooi uitzicht op de Encantats, 
hèt beeldmerk van het nationaal park. De wandeling brengt je ook langs het moerasachtige Estany de 
Ratera en een waterval.  
 
Routebeschrijving 

 Vanaf de parkeerplaats bij het meer van Sant Maurici volg je de borden naar de Refugi  Ernest 
Mallafré. Na de hut (1885 m) volgt de route de zuidkant van het meer. Als je de westkant nadert 
begint het pad stevig  te klimmen.  

 Bij de splitsing hoog boven het meer aan de westkant ga je niet naar de Portarró, maar blijf je 
boven het meer. Je loopt nu min of meer vlak. Je kunt het uitzicht bewonderen bij de Mirador. 

 Je komt uit op de rood-wit bewegwijzerde route van de GR 11. Die ga je vanaf hier volgen. Je gaat 
een stuk over een weg en daalt  naar het Estany de Ratera.  

 Na het Estany de Ratera neemt de GR 11 rechtsaf het paadje dat afdaalt naar de waterval 
(cascada) en eindigt bij het informatiecentrum en de taxistandplaats bij het meer van Sant Maurici.  


