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4.1 Huttentocht Pla de la Font-Pinetó- Vall de Caba nes  
(2 dagen)  

 
 
Route Esterri - Son - Refugi Pla de la Font - Pinetó - Vall de Cabanes – Bosc Gerdar 
Duur Dag 1: 4 uur, dag 2: 6 uur 
Zwaarte Dag 1 gemakkelijk terrein, 1000 m stijgen; dag 2 meer alpien terrein, enkele 

blokkenvelden, 650 m stijgen, 1200 m dalen 
Kaart  Estany de Sant Maurici-Encantats. Ed. Alpina.  
Vervoer: Met bus (kruising benzinepomp bij de afslag naar Espot, 9.58 uur) of eigen vervoer naar 

Esterri. Aan het eind van de tweede dag met taxi of de bus van Gerdar (halte Els Avets, 
19.40 uur) terug naar Esterri of de kruising bij de benzinepomp.  

Varianten: De eerste dag kun je inkorten door in plaats van in Estérri in Son te starten (1,5 uur 
minder). Je kunt ook starten op de parkeerplaats van Aiguës Tortes tussen Espot en het 
meer van San Maurici (Prat de Pierró). Zie hiervoor dagtocht 3.3. 

 De tweede dag kun je in plaats van de pittige tocht door de Vall de Cabanes opteren voor 
een veel minder zware variant via de Planell de Estanyeres. (100 m stijgen, 600 m 
dalen). Die wandeling duurt ongeveer 3 uur. 

 Je kunt de tweede dag afdalen naar de Plat de Pierró (dagtocht 3.3; 100 m stijgen, 550 
dalen). Dan ben je ook ongeveer 3 uur onderweg. 

 
Korte karakteristiek  
Niet te zware wandeling vanuit het dal van Esterri naar de zeer rustige noordoostelijke kant van het 
nationaal park Aigües Tortes. De wandeling start over een oud pad naar het mooie dorp Son met een 
Romaanse kerk. Daarna klim je in een paar uur door open bos en weiden vol bloemen naar de 
vriendelijke berghut Pla de la Font. De hut kijkt uit op een uitgestrekte bergwei waar een flinke kudde 
paarden graast. Tijdens de eenvoudige beklimming van de Pinetó (2648m) op de tweede dag heb je 
schitterend uitzicht en zie je bijna zeker gieren. De afdaling gaat aanvankelijk over steile rots en 
blokkenvelden en daarna door het rustige dal van Estany Llong en de rivier de Cabanes. Je eindigt 
met een afdaling door het uitgestrekte bos van Gerdar.  
 
Routebeschrijving  
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Dag 1. Esterri-Son-Refugi Pla de la Font 
• Je start in Esterri op de Placa 11 de Setembre, een pleintje op de weg die aan de westkant van het 

dorp parallel aan de hoofdstraat loopt. Daar staat een wegwijzer met  de wandeling naar Son. De 
wandeling is geel gemarkeerd. 

• Je gaat de Carrer del Camp in, loopt onder de hoge verkeersweg door, passeert een 
picknickplaats (water) en houdt rechts aan. Kort daarna, als de verharde weg gaat dalen, verlaat je 
deze en neem je een klein stijgend pad naar links. Dit oude pad brengt je in ongeveer 1.30 uur 
naar Son. 

• In Son loop je omhoog naar de kerk en het café/pension ertegenover. Als je de kerk wilt bekijken, 
kun je in het café de sleutel vragen. Naast de kerk staat een bordje dat de route naar de hut Pla de 
la Font aangeeft (2.30 uur). 

• Je volgt even de hoofdstraat in zuidelijke richting en gaat dan rechtsaf een landweg op. Je loopt 
door vrij open bos. 

• De weg steekt een beek over en gaat over in een steil paadje. Hogerop loop je door vochtige 
weiden met prachtige bloemen. 

• Je komt uit bij een landweg. Die steek je over en je loopt het laatste stuk naar de Refugi Pla de la 
Font steil omhoog. 

 
Dag 2. Pla de la Font-Pineto-Estany Llong-Vall de C abanes-Refugi Gerdar 
• Je bent deze tweede dag in alpien landschap. Je loopt vanuit de hut steil omhoog over de weiden. 

Na zo’n 70 meter klimmen staat het bordje dat de weg naar de Pinetó aangeeft. 
• Je loopt rechtsaf het bos in en stijgt gestaag. 
• Na het bos kom je op open terrein. Voor je zie je Mil Potros liggen, de groene berg die je moet 

passeren voor je de Pinetó bereikt. Als het pad dicht bij het ravijn links van je komt, kun je daar 
Espot en Super-Espot zien liggen. 

• Je klimt zigzaggend over gras omhoog de Mil Potros op. Daar is een voederplaats voor gieren.  
Hogerop wordt het terrein meer rotsachtig. Je passeert een groep van drie grote steenmannen en 
stijgt verder. Het laatste stukje tot de top van de Pinetó loop je over een stenige graat. De top is 
gemarkeerd met een grote steenman. De gekartelde berg voor je, ten noorden van de Pinetó, is 
de Roca Blanca. 

• Voor de afdaling goed opletten. Vanaf de Pinetó begin je de afdaling in zuidwestelijke richting, zeer 
steil, over een route die door gele stippen en steenmannetjes is aangeduid. Eerst ga je over puin 
en rots, vervolgens daal je in west-noordwestelijke richting de groene helling af. Je blijft de 
steenmannen volgen. 

• Je komt uit bij een beekdal waarin je een klein meertje ziet liggen. Ga rechtsaf dat dal in 
(noord/noordoost) en volg de beek. Eerst passeer je het kleine meertje en vervolgens Estany 
Llong. Het is mogelijk dat je hier weinig of geen steenmannen ziet en je komt nogal wat 
rotsblokken tegen. Een eindje verderop komt de beek uit in de Riu de les Cabanes, die van het 
Estany Negre de Cabanes af komt, en kom je op een heel duidelijk, geel gemarkeerd pad.  

• Volg dit pad voor de laatste 600 m afdaling. Het loopt eerst een tijd aan de rechterkant van de Riu 
Cabanes door open terrein, steekt op een gegeven moment over, daalt verder en loopt dan nog 
een heel eind door het bos. Na ca 1.45 uur bereik je de asfaltweg. Op de dalende weg ligt na 250 
meter de Refugi Gerdar, waar je wat kunt drinken. Als je de weg verder afloopt, bereik je de 
bushalte bij het grote hotel Els Avets, bij de kruising op de  weg die van de Bonaiguapas komt. De 
bus naar Esterri vertrekt daar om 19.40 uur.  

 


