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2.2 Rondwandeling Esterri-Sorpe-Isavarre & zwemmen  

 
 
Route Esterri-Valencia-Sorpe-Borèn-Isavarre-Esterri 
Duur 5 uur 
Zwaarte Vrij gemakkelijk; 13 km; hoogteverschil 450 m; goed begaanbare paden 
Kaart  Pica d’Estats-Aneto 
Variant uitbreiding met rondje Boren-Mare de Deu de les Neus-Arreu-Borèn (1.30 uur) 
Zwemmen Bij Isavarre kun je zwemmen in de (frisse) rivier. Als je dat wilt, is het handig om de 

wandeling daar te starten en eindigen. Vlak vóór deze brug (vanuit Isavarre gezien) loopt 
een paadje naar beneden, naar de rotsen bij een vrij diep bassin. Borden waarschuwen 
voor het afdalen in de rivierbedding omdat het water snel kan stijgen als er extra water 
vanuit de stuwdam wordt doorgelaten, maar in de zomer doet deze situatie zich behalve 
na extreme regenval nooit voor. Overleg voor je gaat zwemmen wel even op Lo Closo.  

 
Korte karakteristiek 
Eenvoudige wandeling van 5 uur door de dalen van de Riu de la Bonaigua en de Noguera Palleresa 
ten noordoosten van Esterri d'Aneu. Je komt langs de kleine dorpjes Valencia, Sorpe, Borèn en 
Isavarre en loopt vrijwel uitsluitend over oude paden door bos en langs weitjes. Af en toe een beetje 
modderig, maar goed begaanbaar en niet te steil. Mooie uitzichten. Bij Isavarre kun je zwemmen in 
de rivier. 
De wandeling is opgenomen in het gidsje Pallars Sobirà. Itineraris culturals i de natura pel Pallars 
Sobira 2. Eerste editie 1996, wandeling 23. 
 
Routebeschrijving 

• De wandeling start in Esterri. Aan het eind van de oude hoofdstraat, bij het stenen kruis, ga je linksaf 
de Cami vell (oude weg) naar Valencia op. De wandeling is geel gemarkeerd.   

• Als je in de buurt van Valencia komt steekt het pad de asfaltweg over. Je gaat de trappen langs de 
kerk op en komt bij een bordje: Sorpe 55 minuten. 

• Na circa 10 minuten neem je bij een Y-splitsing het pad naar rechts.  Ongeveer 20 minuten later kruist 
het pad twee keer een landweg. Vlak voor Sorpe opletten: het pad neemt een haakse bocht naar 
rechts. Het steekt de asfaltweg over en brengt je bij de ingang van het dorp. 
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• Je loopt Sorpe door. Er is hier geen bewegwijzering. Na het dorp vind je een bordje dat de richting 
naar Borèn aangeeft. Er is weer spaarzame gele markering. Je komt uit op een asfaltweg, die je naar 
links volgt (rode pijlen); 100 meter verder ga je de weg weer af (rode pijlen). 

• Je kunt een kijkje nemen in Borèn, maar de wandeling gaat vóór Borèn en de rivier rechtsaf (bordje 
Isavarre).  De markering is vanaf hier rood-wit. Het pad blijft geruime tijd stijgen. Je hebt soms zicht 
op het stuwmeer tussen Borèn en Isavarre. Uiteindelijk daalt het steil naar de brug over de rivier. Bij 
deze brug is de zwemplaats in de rivier (zie  boven).  

• Je loopt door tot de asfaltweg die onder Isavarre door loopt. Ga rechtsaf deze weg op. Vervolgens  ga 
je linksaf (bordje: Esterri d' Aneu) een asfaltweg op die naar het dorp Isavarre leidt. Je loopt niet door 
tot Isavarre; na 50 m in de bocht van deze weg zie je twee wegen naast elkaar. Neem de eerste, 
onverharde weg met een hek dat meestal open is en waar een postbus staat. Je vindt dan na enige 
tijd weer rood-witte markering. Als de weg is afgesloten, neem je de tweede weg, waar je ook rood-wit 
ziet. Je komt snel een geel bordje tegen dat je naar rechts wijst. Je steekt dan de beek over en komt 
terecht op de hiervoor genoemde onverharde weg. Volg nu verder de rood-witte markering. Je loopt 
achter een garage langs, langs een villa, en verder in de richting van Esterri (steeds boven de 
asfaltweg). De markering blijft tot Esterri rood-wit. 

• Je volgt dit pad, met mooi uitzicht, geruime tijd. Dan weer even opletten. Op een gegeven moment 
daal je een stukje steil af en kom je op een  breder pad. Dit volg je even, je steekt een beek over, en 
bij de ingang van een wei op een T-kruising neem je het pad links, dat eerst even stijgt, en vervolgens 
weer daalt. 

• Als het pad de autoweg dicht genaderd is, bij een kleine ruïne, weer even opletten. Boven de ruïne 
moet je plotseling scherp rechtsaf (de rood-witte markering geeft dit aan) over een heel klein paadje 
naar beneden. Vervolgens weer linksaf, langs weitjes, en dan bereik je na korte tijd Esterri. Je komt 
uit op de hoofdstraat. 
 
 


