3.8 Met de kabelbaan naar Dellui of Colomina

Coll Dellui en het meer Eixerola/Cubieso

Route
Duur
Zwaarte
Vervoer

Kaart

Rondwandeling vanaf Estany Gento
wandeling naar keuze 2 tot 5 uur, autotocht 2 x 1 uur 45
Zelf te bepalen.
Met de auto rijd je in een kleine twee uur naar de kabelbaan: via La Pobla de Segur,
Senterada en Cabdella tot de elektriciteitscentrale aan het uiterste eind van het dal. De
autotocht is beslist geen vervelende start van de dag: je komt langst het indrukwekkende
rode rotsmassief van Collegats en het dal van Cabdella heeft leuke dorpjes.
De kabelbaan vertrekt in het seizoen altijd om 9.00 uur en daarna nog een paar keer,
maar dat hangt ook van het aantal klanten af. De laatste terugtocht is aan het eind van de
middag. Informeer vooraf naar de actuele dienstregeling.
Parc nacional d’Aiguestortes i Estany de Sant Maurici: Estany de SantMaurici-Encantats.
Editorial Alpina 1:25.000.

Korte karakteristiek
Na een leuke autotocht tot het eind van de Vall Fosca brengt de kabelbaan je naar het Estany Gento
op 2150 meter. Je start dus behoorlijk hoog. Dit zuidelijk deel van het nationaal park wordt gekenmerkt
door grote meren en spitse toppen en je kunt hier verschillende kortere of langere wandelingen
maken. Er is in de buurt van de kabelbaan bovendien gelegenheid om wat te eten en drinken. Van het
kabelbaanstation neem je het stijgende pad omhoog in NW-richting tot je na een half uurtje bij de
resten van een oud smalspoorlijntje komt, vlakbij het enorme Estany Tort. Vanaf hier kun je
bijvoorbeeld op weg gaan naar de pas Collada Dellui of naar de meren voorbij de dichtbij gelegen
Refugi Colomina.
Routebeschrijving
 De kabelbaan brengt je bij het Estany Gento op 2150 meter. Daar is een bar.
 Neem het stijgende pad omhoog in NW-richting tot je na een half uurtje bij de resten van een oud
smalspoorlijntje komt. Dit dateert uit de tijd van de aanleg van de vele stuwdammen in dit gebied.
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Als je een stevige wandeling wilt maken, is een goede optie om de Collada Dellui als doel te
kiezen. Je gaat dan linksaf en volgt het duidelijke pad langs het gigantische meer Estany Tort en
de meren Mariola (waar je de spannende route over de stuwdam kunt nemen) en Eixerola.
Ten slotte klim je over rotsen en een heel steile grashelling naar de Collada Dellui op 2577 m. Je
hebt er een geweldig uitzicht op de Vall Fosca, waar je vandaan komt, en de Vall Nicolau in het
noordoosten. Deze wandeling duurt inclusief de terugtocht naar de kabelbaan zeker zo’n 4 uur.
Omdat je via dezelfde weg teruggaat, kun je de wandeling gemakkelijk inkorten.
Een andere mogelijkheid is een korte of langere rondwandeling door het Colomina-gebied. Je
gaat dan bij het spoorlijntje rechtsaf naar de Refugi Colomina en maakt vandaar een rondje om de
twee meren Colomina en Mar. Eventueel kun je via de steile Pas de l’Os en langs het Saburómeer nog doorlopen naar de Collada Saburó (2689 m). Voor de terugweg kun je dezelfde route
nemen, maar vanaf de hut Colomina is er ook een pad dat direct afdaalt naar de kabelbaan.
Aan het eind van de dag kun je van Estany Gento ook lopend afdalen naar de parkeerplaats bij de
elektriciteitscentrale. Bij de stuwdam begint een mooi pad waarover je in een uur beneden bent.
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