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3.3 Refugi Pla de la Font  
 

 
 
Route  Espot of Parkeerplaats boven Espot – Refugio Pla de la Font. Zelfde weg terug. 
Duur  3,5 - 4 uur  
Zwaarte  Licht/gemiddeld 
Kaart Estany de Sant Maurici Encantats. Editorial Alpina 1:25.000 (versie vanaf 2008) 
Varianten  Uitbreiding met beklimming van de Pinetó (2648 m), ongeveer 3 uur 30 extra (zie ook 

huttentocht 4.7).  Afdalen kan ook via Son naar Esterri, of via Jou naar La Guingueta en 
dan verder naar Berrós Jussà. 

Vervoer De hut is via Jou ook met een gewone auto te bereiken (parkeren op 500 m van de hut). 
 
Korte karakteristiek 
Het leuke van deze tocht is dat je begint in de bewoonde wereld, in Espot of op de parkeerplaats 
boven Espot, en dan een paar uur later op eigen kracht ineens in een echt hooggebergtelandschap 
loopt. Het spannend steile pad naar de hut Pla de la Font (2015 m) is door de huttenwaarden zelf 
aangelegd, met hier en daar zelfs vaste kabels als leuning. Refugi Pla de la Font  is een gezellige 
kleine hut op een bergwei waar je rustig van de zon, het uitzicht en een drankje kunt genieten.  
De tocht neemt in totaal 3,5 tot 4 uur in beslag. Doorzetters kunnen hem uitbreiden met de 
eenvoudige beklimming van de Mil Potros (2595 m) en de Pineto (2648 m). Terug via dezelfde weg.  
 
Routebeschrijving 

 Je start in Espot (1350 m) of op de parkeerplaats van het nationaal park (1630 m). In het eerste 
geval volg je de GR 11 evenwijdig aan de rivier, totdat je na ongeveer drie kwartier de splitsing 
tegenkomt die rechtsaf naar de refugi gaat (bordje). 

 Als je op de parkeerplaats begint, volg je de ‘Cami de l'Isard’ en nadat je de beek bent 
overgestoken houd je rechts aan, richting Espot. Na een minuut of 10 kom je bij de 
richtingaanwijzer. 

 Vanaf de splitsing is het pad aangelegd; aanvankelijk gaat het vrij rustig omhoog, maar als het bos 
wat dichter wordt zitten er stukken bij die behoorlijk steil zijn, met kunstmatige traptreden en hier 
en daar staalkabels als leuning. Wat het vrij zwaar, maar ook leuk maakt. Het pad is prima te 
volgen en in ruim 1 uur 30 moet je boven zijn. Onderweg heb je af en toe leuk doorkijkjes richting 
Espot. 

 Op de pas (Coll de Fogueruix) heb je een prachtig uitzicht. Hiervandaan zie je beneden op de 
grote bergwei ook de hut al liggen, waar je in een minuut of 20 bent.  
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 Je gaat via dezelfde weg terug. 


