
4.10 Huttentocht Colomina - Estany Llong - Portarró  
d'Espot (3 of 4 dagen) 
 

 
Uitzicht van Coll Dellui 
 

 
Estany Llong 
 

Route  Espot – Ref. J.M. Blanc – Ref. Colomina – Coll Dellui – Ref. Estany Llong – Sant Maurici. 
Duur  Drie dagen. Eerste dag 6 uur 50, tweede dag 5 uur, derde dag 5 uur, alles exclusief 

pauzes. Overnachting in Refugi Colomina en Refugi Estany Llong. 
Zwaarte  Pittige tocht, met name door dag 1 met een stijging van bijna 1300 meter. Dag 2 is niet 

moeilijk, met slechts een paar honderd meter stijging en 500 meter daling. Ook dag 3 is 
goed te doen. Merendeels goed gemarkeerde paden. 

Vervoer  Vanaf Sant Maurici neem je een taxi naar Espot. Lopen kost je ruim anderhalf uur.   
Kaart  Twee kaarten: Estany de Sant Maurici Encantats en Aiguestortes Vall de Boi, Ed. Alpina. 
Variant Eerste etappe verdelen over twee dagen, overnachting in Ref. J.M. Blanc. Dat is aan te 

raden als je met jonge kinderen loopt.  
 
Korte karakteristiek 
Interessante tocht die enkele heel verschillende delen van het Nationaal Park Aigües Tortes y Sant 
Maurici verkent. De eerste dag is pittig. Je start bij Espot (1350 m) in het bos met een lange klim langs 
de Riu Peguera naar de hut J.M. Blanc. ’s Middags loop je door een uitgestrekt merengebied op circa 
2400-2500 meter. Via de pas Collada Saburó (2689 meter) bereik je de Vall Fosca, een gebied met 
nog veel grotere meren waar de Refugi Colomina ligt. De tweede dag vervolg je je tocht door dit 
gebied tot je de indrukwekkende bergketen aan de zuidrand van het nationaal park doorsteekt bij de 
Collada Dellui (2577 m), met dramatisch uitzicht naar twee kanten. Dan volgt een heel mooie afdaling 
naar het groene Vall Nicolau en de hut Estany Llong. De derde dag loop je via de oude 
verbindingsweg over de pas Portarró d’Espot (2420 m) terug naar Sant Maurici, en eventueel naar 
Espot.  
 
Routebeschrijving 
 
Dag 1: Espot - Refugi Colomina 
• Je start in Espot (1350 m). Begin zo vroeg mogelijk, zeker niet later dan 8 uur. 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. 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 bereikt een vochtig plateau waar het pad met planken is verstevigd en vervolgens een meertje 
(2000 m). Je ziet de elektriciteitsdraden die naar het ski-oord Espot Esqui leiden. Bij de meertjes 
iets verderop kom je op een landweg uit. Die loopt naar de hut Josep Maria Blanc (2350 m, 3 uur 
tot 3 uur 40 vanaf de start). 

• Van de J.M. Blanc, waar je in het seizoen eten en drinken kunt krijgen, loop je ’s middags in 
zuidwestelijke richting tussen de meren door, over een stuwdam, en verder door een mooi gebied 
met veel kleine meertjes in de richting van de Collada de Saburó en de Colomina. Er zijn rood-
witte tekens en bordjes. De beklimming van de Collada de Saburó (2689 m, het hoogste punt van 
de tocht) is niet moeilijk. 

• De afdaling aan de andere kant van de pas gaat over rotsblokken en langs de steile helling aan de 
oostkant van het Estany Saburó. Voor mensen met weinig wandelervaring of hoogtevrees een 
beetje lastig, maar niet gevaarlijk.  

• Na het Estany Saburó ga je rechtsaf (over de stuwdam of onder de dam langs). Er volgt een korte 
steile afdaling bij de Pas de l’Os en dan een eenvoudig maar nog vrij lang laatste stuk langs de 
westkant van het Estany de Mar en het Estany Colomina. De Refugi Colomina (2400 m) ligt aan 
de oostkant van het gelijknamige meer (3 uur 50 vanaf de J.M. Blanc). 

 
Dag 2: Refugi Colomina - Estany Tort - Collada Dell ui - Refugi Estany Llong 
• Vanaf de Colomina loop je in een half uurtje ongeveer 100 meter omlaag naar het grote Estany 

Tort, het laatste stuk over een oud smalspoorlijntje dat is gebruikt bij de aanleg van de vele 
stuwdammen en andere waterwerken in dit gebied. 

• Daarna loop je geruime tijd langs het Estany Tort, voorbij diverse stuwdammen (presas). 
Vervolgens ga je even van het meer af en omhoog. Je ziet op een gegeven moment voor je 
nieuwe stuwmeren liggen en de pieken die de grens van het Nationaal Park vormen. Daar ga je 
straks tussendoor. 

• Je daalt af naar de stuwdam aan het eind van het Estany Neriolo. Het is mogelijk over de 
stuwdam te lopen, maar onderlangs kan ook. Daarna ga je op weg naar de Collada Dellui. Je 
loopt een stukje langs het Estany Eixerola. 

• In de buurt van de beek die aan de westkant op het Estany Eixerola uitkomt, moet je omhoog. Er 
staat een bordje naar de Collada Dellui en het pad is met steenmannen gemarkeerd. Voor je zie je 
twee pasachtige lage punten in de rij bergen: links een die eruit ziet alsof er bovenaan zand ligt, 
en iets meer naar rechts een tweede, kleinere pas. De rechter is de Collada Dellui (2520 m). Het 
laatste stuk is een grashelling. Steil, maar goed te doen. 

• Op de pas staat een bordje dat de grens van het park aangeeft. Voor je ligt een aantal meertjes. 
• Het pad is tijdens de afdaling misschien niet altijd even duidelijk, maar door de meertjes kun je 

niet verdwalen. Er zijn ook steeds steenmannen. Na de kleine meertjes buigt het pad af in de 
richting van de Refugi Estany Llong. Vanaf de meertjes loop je nog ongeveer een uur naar de hut 
(2000 m). Wie boven slaapt, klimt met behulp van een touw zijn bed in. 

 
Dag 3: Refugi Estany Llong - Portarró d'Espot - Est any de Sant Maurici - Espot 
• Neem het pad langs het Estany Llong. Dat is ‘s morgens vroeg prachtig en stil. Kuddes koeien en 

paarden staan langs en in het meer. 
• Na het meer start je de klim naar de Portarró d' Espot. Het pad is uitstekend te volgen en niet te 

steil. Dit is de oude verbindingsweg die door het hele park loopt: van Boí naar Espot. In een rustig 
tempo ben je in ruim 1 uur 30 op de pas (2430 m). Vandaar volg je het nog steeds duidelijke pad 
dat afdaalt naar het meer van Sant Maurici.  

• Bij de splitsing hoog boven de westzijde van het meer ga je linksaf. 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.  

• Als je geen taxi neemt, volg je de GR 11 verder naar Espot.  


