
3.6 Estany Negre en de Refugi J.M Blanc 
 

 
 
Route  Espot – Refugi J.M.Blanc - Espot 
Duur  6 tot 7 uur, exclusief rustpauzes 
Zwaarte Gemiddeld; 1000 meter hoogteverschil. 
Seizoen  Altijd, behalve als er sneeuw ligt onder 2000 meter. De route vanaf 2000 meter volgt een 

landweg, die ook met wat sneeuw nog goed te volgen is. 
Kaart  Estany de Sant Maurici Encantts. Ed. Alpina, 1:25.000. 
Variant  Voor de terugweg kan gedeeltelijk een andere route gevolgd worden.  
 
Korte karakteristiek 
Vanaf Espot is de Refugi Josep Maria Blanc (2350 m) een geschikt doel voor een dagtocht. Het pad 
loopt gestadig omhoog en de omgeving verandert mee. Loofbos direct boven Espot, weiden, 
naaldbomen en vochtige plateaus hogerop en vanaf 2000 m bergmeren en rotsen. Het is door het 
hoogteverschil van 1000 meter een pittige tocht, zeker als het warm is. Het terrein is echter niet 
moeilijk en het pad is uitstekend te volgen. Voor de terugweg kan een andere route worden gekozen. 
Ook kinderen kunnen dit aan; we adviseren met jonge kinderen twee dagen voor de tocht te nemen 
en in de hut te overnachten. 
 
Routebeschrijving 

 Het pad begint boven het dorpje Espot, waar de weg naar Espot Esqui de beek kruist. Het is een 
GR-route; af en toe zul je rood-witte markering tegenkomen, en hogerop vooral steenmannen. 
Voor het traject Espot - J.M. Blanc moet je rekenen op 3 uur tot 3 uur 40, exclusief pauzes. Je 
stijgt 1000 meter.  

 Het eerste stuk loop je langs de beek, nogal steil, door het bos. Na circa 45 minuten kom je uit op 
een bergwei. 

 Vandaar klim je verder door meer open terrein, langs een ruïne, met naar achteren mooi uitzicht 
op het Montcaubomassief en de Pica d’Estats. Je komt uit op een vaak vochtig plateau, waar het 
pad met planken is verstevigd, en bereikt vervolgens een meertje (2000 m). Je ziet de 
elektriciteitsdraden die naar het skioord Espot Esqui leiden; de skipistes zelf blijven onzichtbaar. 



 Volg het pad tot het iets verderop bij twee andere meertjes uitkomt op een landweg. De meertjes 
zijn een mooie plek voor een rustpauze. 

 Neem de landweg. Via deze weg bereik je in een goed uur de hut Josef Maria Blanc (2350 m). De 
hut ligt mooi aan een meer; de voorzieningen zijn goed, inclusief wifi. 

 Terug via dezelfde weg of de variant hieronder. 
 

Variant 

 Je kunt voor de terugweg in plaats van de beschreven route ook de landweg verder aflopen. Deze 
route is iets minder mooi omdat de lange afdaling door het bos niet erg afwisselend is, maar toch 
zeker de moeite waard, vooral door het weidse uitzicht. Je neemt dan bij de meertjes op 2000 m 
niet het pad waarlangs je gekomen bent, maar je blijft op de landweg. Die is het eerste stuk 
opvallend vlak en recht, doordat hij over een aquaduct loopt. Je ziet Berrós Jussà liggen. De weg 
stijgt weer even, gaat door een tunnel en daalt dan verder tot het enorme waterreservoir waarin 
het overtollige water van het meer Sant Maurici opgeslagen wordt. 

 Na het waterreservoir en de belendende gebouwen verlaat je de landweg. Je gaat rechtsaf een 
steil dalende bosweg af. 

 Het laatste stuk, als deze bosweg naar links afslaat, kun je een smal paadje nemen dat de weg 
afsnijdt en snel naar beneden gaat. Je komt uiteindelijk uit op de asfaltweg vlak na de slagboom 
van het park, direct buiten Espot. 


