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3.5 Rondwandeling Circ de Colomers 
 

 
 
Route Rondwandeling door de Circ de Colomers vanaf de taxistandplaats onder de Refugi 

Colomers  
Duur 6 uur  
Zwaarte  Vrij gemakkelijk. Hoogteverschil 700 m. 
Vervoer  Rijd over de Bonaigua naar Salardu (45 minuten) en sla in het begin van dit dorp linksaf 

naar de Banhs de Tredos. Via een goede asfaltweg rijd je in zuidelijke richting het mooie 
dal in van de rivier Aiguamog. Na ongeveer 15 minuten bereik je een parkeerplaats-
taxistandplaats vlak bij het hotel Banhs de Tredos. Aan een loket koop je kaartjes voor de 
taxi (retour € 8 p.p.). De taxi brengt je in minder dan een kwartier comfortabel naar 1900 
m, op een half uur lopen van de Refugi Colomers.  

Kaart  Pic d’Estats-Aneto. Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (voor de 
autotocht); kaart Parc nacional d’Aiguestortes i Estany de Sant Maurici: Vall de Boi. 
Editorial Alpina 1:25.000. 

Variant Kortere versie van 4 uur. 
 
Korte karakteristiek 
Mooie, gemakkelijke rondwandeling door de beroemde Circ de Colomers. Dit is een uitgestrekt gebied 
van bergweiden en meertjes te midden van hoge toppen. Het ligt aan de vochtiger noordkant van het 
park en is daardoor rijk aan orchideeën, gele gentiaan en heel veel andere bloemen. Je hebt keus uit 
een lange rondwandeling (6 uur totaal) of een korte (4 uur totaal). Je klimt geleidelijk zo’n 700 meter 
of, bij de kortere versie, 400 meter. Deze unieke wandeling is de reis meer dan waard.  
 
Routebeschrijving 

 Vanaf de taxistandplaats op 1900 m loopt een mooi paadje omhoog naar de Refugi Colomers. Het 
is gemakkelijk te volgen. Na een half uur ben je bij de stuwdam. Je loopt eroverheen. Het eerste 
gebouw dat je tegenkomt is de voormalige hut; verderop aan het meer ligt de huidige Refugi 
Colomers (2135 m, 45 minuten).  

 Vanuit de hut begin je de uitgezette rondwandeling van 4 uur door de Circ de Colomers, waarin je 
stijgt tot 2607 meter. Deze wandeling is bij de start aangegeven met rood-gele markering.  

 Na een half uurtje kom je bij een splitsing. Als je hier linksaf gaat, volg je de korte versie van de 
rondwandeling (2 uur, geel gemarkeerd). Voor de volledige wandeling ga je rechtsaf richting Coth 
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de Podo en Lac Obaga. Deze route is rood gemarkeerd. Op de kaart zijn zowel het korte als het 
lange traject duidelijk aangegeven met een extra groene stippellijn.  

 Het grote rondje komt na circa 3 uur uit bij het Lac Obago. Daar bereik je de GR 11; de markering 
gaat over in rood-wit. De korte wandeling komt ook uit op de GR 11. Bij beide wandelingen loop je 
via de GR 11 terug naar de stuwdam.  

 Je steekt de stuwdam niet over, maar daalt direct af over het paadje naar de taxistandplaats. 


