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4.5 Tweedaagse tocht Romaanse kerkjes & Aigües Tort es 
 
  
Route Boí en Taüll - Aigües Tortes - Estany Llong - Portarró d’Espot - Sant Maurici - Espot 
Duur Dag 1: bezichtigen Romaanse kerkjes in Vall de Boí en/of 3 uur 30 wandelen naar Refugi 

Estany Llong; dag 2 ofwel Estany Llong-Espot 4 uur 30 ofwel Boí-Sant Maurici 6 uur (en 
taxi naar Espot) of Boí-Espot 8 uur. 

Zwaarte gemiddeld; ruim 1100 m stijgen, goede paden 
Vervoer  Met de auto naar Espot en vandaar om 9.45 uur met de Bus del Parc naar Vall de Boí 

(aankomst Boí 12.05 uur, Taüll 12.10 uur) 
Kaart  Parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Editorial Alpina 1:25.000, 2 

kaarten: Aigüestortes Vall de Boí en Estany de Sant Maurici-Encantats.  
Let op De kerkjes zijn in het zomerseizoen open van 10.00 tot 14.00 uur en van 16.00 tot 19.00 

uur. Alleen de Santa Maria de Taüll is de hele dag open. Zie verder 
www.centreromanic.com. 

 
Korte karakteristiek 
Cultuur en natuur prachtig gecombineerd. Het dal van Boí aan de westkant van het nationaal park is 
wereldberoemd om de concentratie van Romaanse kerkjes die daar bewaard is gebleven in de 
dorpjes Boí, Taüll, Erill la Valle en Barruera. Je komt er gemakkelijk met de mooie bustocht vanaf 
Espot. De dorpjes liggen op loopafstand van elkaar en je kunt er dus zeker een aantal bekijken voor je 
de wandeling start. Vanaf Boí loop je in ongeveer 8 uur totaal dwars door het nationaal park via de 
oude verbindingsweg. Die loopt via de sprookjesachtige mooie vallei Aigües Tortes (1800 m), het 
meer Estany Llong en de pas Portarró d’Espot (2400 m) naar Sant Maurici en Espot (1300 m). Je kunt 
overnachten in een hotel in Boí of in de Refugi Estany Llong halverwege de wandeling. 
 
Routebeschrijving van de wandeling van Boí naar Esp ot 
• Loop van Boí naar de parkeerplaats die in het dal van de Sant Nicolau ligt op ca. 1 km van het 

hoofddal van Boí. Hier staan de jeeptaxi's die over de weg van Boí naar de vlakte van Aigües 
Tortes rijden. Neem het pad rechts van de rivier, zodat je geen last hebt van de taxi’s: het wordt 
aangegeven als 'otterwandeling' (llúdriga). 

• Dit bospad blijft in de buurt van de rivier en stijgt, na een kort klimmetje aan het begin, heel 
geleidelijk. Na enige tijd steek je de rivier over. Je passeert een ruïne van een kapelletje en wat 
schuren en komt een uurtje na de start bij het Estany de Llebreta (1670 m). 

• Vervolgens klim je, steeds in de buurt van de weg, langs een waterval, je passeert enkele bronnen 
(aangeduid door bordjes) en na weer een uur bereik je het gebied van Aigües Tortes, op ca. 1800 
m. Dit is een ruime, parkachtige vallei met grillige vertakkingen van de rivier. 's Zomers is het er 
druk, omdat het gebied het eindpunt is voor de taxi's, maar het is schitterend.  

• Je loopt deze vallei helemaal door, terwijl het pad langzaam iets stijgt. Als je de vallei verlaat, klim 
je het laatste stukje door het bos naar de Refugi d' Estany Llong, een hut met 30 plaatsen op 2000 
m. Je bent nu ongeveer 3 uur onderweg. 

• Na de hut volgt direct het meer Estany Llong, omzoomd door glooiende hellingen en weiden. 
Vanaf het meer klim je over een goed beloopbaar pad omhoog naar de Portarró d'Espot, ruim 
2400 m. Het stuk naar pas duurt ongeveer 1 uur 30.  

• Het dalen vanaf de Portarrópas gaat de eerste honderden meters over een wat steiler en ruiger 
pad, tot je in de buurt van het meer van Sant Maurici komt. 

• Bij het meer ga je rechtsaf, over een bospad met gevarieerde vegetatie langs de zuidkant van het 
meer. Ongeveer 1 uur 15 minuten na de pas ben je bij de hut Ernest Mallafré, die voorbij het meer 
ligt. 

• Vanaf de hut neem je het pad omlaag. Bij de splitsing na ca. 5 minuten ga je rechtsaf richting 
Espot, of links omhoog naar de parkeerplaats van de taxi's. 

 


