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2.5 Over de Montcaubo naar Estaon 
 

 
Dal van Berrós gezien van de top van Montcaubo 

 
Route  Berrós Jussà - Dorve - Montcaubo - Estaon  
Duur  6 uur, exclusief pauzes 
Zwaarte  Niet moeilijk, wel flink hoogteverschil: 1100 m stijgen, 900 m dalen. Minder geschikt voor zeer 

hete dagen, je loopt ongeveer de helft van het traject in de volle zon.  
Vervoer Je moet vervoer van Estaon terug regelen. Berrós Jussà-Estaon per auto is 45 minuten.  
Kaart  Pallars Sobirà van het Institut Cartogràfic de Catalunya (1:50.000); IGN Couserans/Cap d'Aran-

Pallars 1:50.000, en voor het westelijke gedeelte ook de Pica d’Estats-kaart van Editorial Alpina. 
Variant Tweedaagse huttentocht met overnachting in de Refugi d’Estaon; zie Huttentocht 4.3. 
 
Korte karakteristiek 
Een stevige wandeling van ongeveer 6 uur in de directe omgeving, grotendeels over het langeafstandpad 
GR 11, dat de Pyreneeënketen volgt van Atlantische Oceaan tot Middellandse zee. De tocht gaat 
afwisselend door bos en meer open terrein en je hebt vrijwel voortdurend prachtig uitzicht. Het is goed 
mogelijk dat je tijdens de hele tocht niemand tegenkomt. Je loopt eerst van Lo Closo naar het verlaten dorpje 
Dorve. Vandaar klim je via de GR-route de Montcaubo op, de massieve berg die de omgeving van Berrós 
domineert. Je loopt vlak onder de top (2280 m) door en daalt dan af naar de vallei van de rivier Cardòs, waar 
je aankomt in het mooie dorpje Estaon. De wandeling is geheel gemarkeerd; op de GR kunnen de 
markeringen verbleekt zijn. 
 
Routebeschrijving 

 De wandeling begint in Berrós Jussà (1090 m) bij een wandelbordje op het campingpad van Lo Closo. 
Het gaat links omhoog. Het traject naar Dorve is met gele strepen gemarkeerd. Het pad leidt je om het 
steile rotsmassief heen dat in de hoek van het dal van de Noguera Pallaresa en het zijdal naar Berrós ligt. 
Na een pittig klimmetje de eerste tien minuten gaat het geleidelijk stijgend verder. Het gaat even rechtsaf 
een korte rotshelling op, aan de bovenkant daarvan linksaf en brengt je kort daarna in een bos met gras 
op de bodem (40 minuten). 

 Je volgt nu ongeveer de hoogtelijn langs een komvormig dal, parallel aan de weg langs het stuwmeer 
beneden. Na ongeveer 500 m vrij vlak pad ga je bij een T-kruising rechtsaf en begin je weer te stijgen. 
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Het pad slingert behoorlijk (let goed op de markering, ook op bomen) en komt uiteindelijk uit bij een 
rotskammetje, waar het overgaat in een vlak pad. Je loopt door het bos verder, ziet op een gegeven 
moment de asfaltweg naar Dorve onder je en loopt enige tijd parallel aan die weg. Dan daalt het pad af 
naar de weg; je komt uit bij een bordje. Het laatste stukje naar Dorve loop je over de weg. Bij Dorve 
bereik je de GR 11. Deze is gemarkeerd met rood-witte strepen. Er staat weer een bordje. Je slaat op de 
GR 11 rechtsaf, in de richting Montcaubo-Estaon, en loopt het dorp in. Op het dorpsplein is een kraan 
met drinkwater (40 minuten, 1380 m).  

 Vanaf het dorpsplein blijf je de GR 11 volgen, richting Montcaubo-Estaon. Je gaat langs het kerkje het 
dorp uit en stijgt in noordelijke richting over een oud, modderig pad tussen weiden. Daarna kom je in 
rotsachtig gebied. Hier vind je behalve rood-witte markering ook steenmannen. Je klimt verder over de 
rotsen en gaat langs een muurtje lopen, dat je rechts van je houdt. Je vindt kort na elkaar twee palen met 
bewegwijzering. Bij de tweede wegwijzer ga je in de richting van de pas Turó de Aguila en de Montcaubo 
verder. Let op: het pad is hier even niet zo duidelijk. Negeer in elk geval het pad met blauwe markering 
naar rechts en neem ook niet het vlakke pad dat naar Lladorre en Burgo gaat. Ga in de richting die het 
bordje aanwijst, grofweg noordoost, en zorg dat je daar de rood-witte markeringen en steenmannen van 
de GR 11 verder volgt. Je klimt met grote bochten globaal in noordoostelijke richting verder tot de pas 
Turó de Aguila (1 uur 15 vanaf Dorve, 1740 m).  

 Op dit punt ga je de kam over en vervolg je je route aan de achterkant van de kam, in oostelijke richting 
verder omhoog door een bos. Dit is een goed te belopen en schaduwrijk pad. Verderop kom je ook weer 
weiden tegen. Je kunt het plaatsje Esterri d’Aneu achter je zien liggen. Je stijgt verder, nog steeds door 
het bos. Vlak voor de top van de Montcaubo wisselt de GR opnieuw van helling en krijg je weer uitzicht 
op de andere kant. Je bent nu boven op de Montcaubo, ruim 2200 m (1 uur 30). 

 Je laat de echte top, met zendmasten, links van je liggen en volgt de kam een stukje. Je ziet Berrós 
Sobirà, gelegen op 1280 m, beneden je liggen. Let hier weer precies op de markering. De GR 11 draait 
vanaf de kam plotseling naar links en begint te dalen aan de andere kant. Je daalt in oostelijke richting: 
eerst over afwisselend begroeid en open terrein, daarna een stuk door dennenbos, vervolgens door een 
gedeelte met bremstruiken (en oude elektriciteitspalen) en dan door berkenbos. Als je wat lager komt, zie 
je ver van het pad enkele schuren liggen. Vervolgens bereik je Borda de Palau, een soort zomerstal 
direct rechts van het pad, op 1475 m (1 uur 15).  

 Je daalt verder tot het eindpunt Estaon (1240 m), een mooi dorpje vol bloemen, tweede huizen van 
mensen uit Barcelona en de Refugi d’Estaon (40 minuten). 


