4.2 Huttentocht Circ de Colomers–Saboredo-Vall Gerber
(3 dagen)

Route
Duur
Zwaarte
Vervoer

Kaart
Varianten

Circ de Colomers - Refugi Colomers - Coth Cendrosa - Refugi Saboredo - Lac Coll
Glaçat - Vall Gerber
Dag 1: 5 uur, dag 2: 3 uur 15 (+ 2), dag 3: 6,5 uur, exclusief pauzes
Vrij gemakkelijk. Hoogteverschillen maximaal 700 m.
De wandeling start op de taxistandplaats (1900 m) op 45 minuten lopen van de Refugi
Colomers en eindigt op de parkeerplaats op de weg naar de Bonaiguapas op 1900 m.
Je kunt op dag 1 de auto parkeren in Salardu (45 minuten rijden vanaf Berrós), net over
de Bonaiguapas, en vandaar een taxi nemen naar de taxistandplaats vlak bij de Refugi
Colomers (ca 30 minuten, € 50 per taxi, reserveren mogelijk via Lo Closo). Op dag 3 kun
je vanaf de parkeerplaats op de Bonaigua (Aparcament de Gerber) om 18.26 uur de Bus
del parc nemen naar Salardu (aankomst 18.47 uur) en daar de auto ophalen.
Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, beide kaarten. Editorial Alpina
1:25.000.
Er zijn diverse varianten mogelijk.
Uitbreiding van de rondwandeling door de Circ de Colomers op dag 1 met de
beklimming van de Gran Tuc de Colomers.
Beklimming van de Gran Tuc de Cendrosa op dag 2.
Middagwandeling vanuit de Refugi Saboredo.
Je kunt het traject Refugi Colomers-Refugi Saboredo op dag 2 ook afleggen via de
Port de Ratera (eventueel met -gemakkelijke- beklimming van de Pic de Ratera).
Beklimming van de Pic d’Amitges op dag 3.
Een alternatief voor dag 3 is de route Refugi Saboredo - Port de Ratera - Sant Maurici
via de GR 11 (circa 4 uur). Daarbij kun je eventueel de Pic de Ratera beklimmen. Van
Sant Maurici kun je doorlopen naar Espot (1 uur 45). Daar kan de chauffeur dan de
bus nemen om de auto op te halen in Salardu (vertrek uit Espot 17.45 uur, aankomst
Salardu 18.47) en de overige wandelaars ophalen.
De wandeling in omgekeerde richting, met de eerste overnachting in de hut Saboredo
en de tweede in de hut Colomers: zie beschrijving aan het eind van deze tekst.
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Korte karakteristiek
Dit is een prachtige, niet te moeilijke bergwandeling. Je loopt drie dagen comfortabel op een hoogte
tussen 1900 en 2600 meter door groen en waterrijk gebied, zonder moeilijke puinhellingen of
uitgestrekte blokkenvelden. De wandeling start in een stukje Pyreneeën dat beroemd is om zijn
schoonheid, de Circ de Colomers aan de vochtiger noordkant van het nationaal park. Dit is een
uitgestrekt gebied van bloemrijke bergweiden met gentianen en orchideeën, waarover talloze meertjes
verspreid liggen. De tocht eindigt in het bijna even mooie dal van Gerber. Gedurende de hele tocht
heb je uitzicht op hoge bergtoppen, en als je wilt zijn er diverse mogelijkheden om de tocht uit te
breiden met de beklimming van een top.
Routebeschrijving
Dag 1. Taxistandplaats 1900 m– Refugi Colomers – Circ de Colomers – Refugi Colomers
• De taxi zet je af op de taxistandplaats op 1900 m waar een paadje omhoog loopt naar de Refugi
Colomers. Het is gemakkelijk te volgen. Na een half uur ben je bij de stuwdam. Je loopt
eroverheen. Het eerste gebouw dat je tegenkomt is de voormalige hut; verderop aan het meer ligt
de huidige Refugi Colomers (2135 m, 45 minuten). Je kunt daar een deel van je bagage
achterlaten.
• Vanuit de hut begin je de uitgezette rondwandeling van 4 uur door de Circ de Colomers, waarin je
stijgt tot 2607 meter. Deze wandeling is bij de start aangegeven met rood-gele markering.
• Na een half uurtje kom je bij een splitsing. Als je linksaf gaat, volg je de korte rondwandeling (2 uur,
geel gemarkeerd). Ga rechtsaf richting Coth de Podo en Lac Obaga voor de rondwandeling van 4
uur. Deze is rood gemarkeerd. Op de kaart zijn zowel het korte als het lange traject duidelijk
aangegeven met een extra groene stippellijn.
• (Geoefende wandelaars kunnen vanaf Coth de Podo een poging doen de Gran Tuc de Colomers
te beklimmen. De top is 2933 m. Het is niet bekend hoe moeilijk deze beklimming is. Op de kaart
staat een sneeuwveld getekend onder de top.)
• Het grote rondje komt na circa 3 uur uit bij het Lac Obago. Daar bereik je de GR 11; de markering
gaat over in rood-wit. Daarna loop je in ruim een uur naar de Refugi Colomers terug.
Dag 2. Refugi Colomers – Coth de Cendrosa – Refugi Saboredo
• Je loopt vanaf de hut terug over de stuwdam in oostelijke richting. Neem het GR-pad richting Port
de Ratera en Refugi Saboredo (dit eerste stuk ken je van dag 1).
• Na circa 30 minuten neem je de afslag naar Coth de Cendrosa en Refugi Saboredo. Je loopt door
vrij open terrein omhoog naar de pas Coth Cendrosa, die je vanaf het begin van het pad al ziet. Je
bereikt de pas circa 2 uur na de start.
• Vanaf de pas Coth Cendrosa kun je desgewenst de Gran Tuc de Cendrosa (een stukje)
opklimmen.
• Je vervolgt je tocht vanaf de pas naar de Refugi Saboredo (2310 m), een gemakkelijke afdaling
van maximaal 1 uur 30.
• Je kunt ’s middags vanaf de hut nog een rondje lopen van 2-3 uur in de Circ de Saboredo, via de
GR-variant naar Port de Ratera de Colomers en terug via de Port de Ratera d’ Espot en langs de
meren ten zuiden van de hut.
Dag 3. Refugi Saboredo - Coll Lac Glaçat – Refugi Mataró – Vall Gerber – Parkeerplaats Gerber
• Je neemt vanaf de hut het pad in oostelijke richting naar de Coll Lac Glaçat – Mataró - Vall Gerber.
• Je klimt eerst iets omhoog tot de noordelijke punt van het Lac Major. Vervolgens loop je verder in
zuidoostelijke richting, langs het Lac Glaçat, tot de Coll Lac Glaçat. Dit is over het geheel een vrij
gemakkelijke wandeling, maar je hebt een enkele keer je handen nodig om naar boven te
klauteren.
• Boven op de pas (2588 m, circa 3 uur) heb je in de richting waar je vandaan komt een fantastisch
uitzicht op de hoogste berg van de Pyreneeën, de Aneto (3400 m) en de daarnaast gelegen
Maladeta. Je herkent ze aan de grote gletsjers. Je ziet ook de refugi Saboredo nog liggen. Aan de
zuidoostkant van de pas ligt vlakbij de Pic d’ Amitges (2848 m). Je klimt daar zonder veel moeite in
circa 45 minuten naar toe; voor de afdaling naar de pas heb je ongeveer evenveel tijd nodig.
• Je daalt af in noordoostelijke richting naar de meertjes in het blokkendal voor je en klimt vandaar
een stukje naar de onbemande oranje hut Mataró (2450 m; 30 minuten). Vandaar begin je de lange
afdaling door het Gerberdal, die circa 2 uur 30 duurt.
• Je eindigt op de parkeerplaats op de Bonaiguapas (1900 m).
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Variant in omgekeerde richting met eindpunt Sant Maurici/Espot
De tocht in omgekeerde richting is iets langer en eindigt bij Sant Maurici of Espot. Hij start op de
parkeerplaats op de weg naar de Bonaiguapas op 1900 m, bij de eerste skilift. Omdat de tocht van de
eerste dag naar de Saboredo behoorlijk lang is en de bus pas rond 10.30 uur op de parkeerplaats
arriveert, is het aan te raden om met eigen vervoer naar de parkeerplaats te gaan, zodat je vroeg kan
starten en je in de loop van de dag niet hoeft te haasten. De chauffeur kan dan op dag 3 met de bus
vanuit Espot (vertrek 17.45 uur) de auto van de parkeerplaats ophalen.
Routebeschrijving
Dag 1. Vall Gerber- Ref. Mataro (onbemand) - Refugi Saboredo (circa 6 uur)
• De wandeling begint bij de parkeerplaats op de weg naar de Bonaiguapas, op ca 1900 m. Aan het
begin staat een bordje: Mataro 3 uur. De tocht is bewegwijzerd met bordjes, steenmannen en
oranjegroene strepen. Het pad loopt langs de helling tegenover de parkeerplaats schuin omhoog
en draait het Gerberdal in.
• Na circa 40 minuten bereik je het eerste meertje. De route loopt rechts van het meer verder.
• Je volgt het pad tot een tweede meer en vervolgens door een rotsachtig landschap naar het grote
meer Estany Gerber (2150 meter, 1 uur 30 vanaf de start)
• Vanaf Estany Gerber gaat het pad aan de linkerkant steil omhoog en loopt vervolgens langs het
meer naar het zuiden. In de zuidoosthoek klim je over een zeer steil rotsachtig stuk omhoog, bij
een waterval. Dat is een wat lastige passage.
• Je komt nu op een soort hoogvlakte met veel meertjes. Het pad loopt daar kronkelend tussendoor
en klimt geleidelijk verder. Pas als je vlak bij de Refugi Mataro bent, zie je hem liggen: een oranje
container op een hoge rots aan het Estany lÍla. Je bereikt de hut (2474 m) 3 uur na de start.
• Daal vanaf de hut af naar de twee meertjes ten zuidwesten van de hut. Dit pad is geel gemarkeerd
(het begint achter de hut). Het pad loopt om de meertjes heen, kruist een blokkenveld en loopt
vervolgens omhoog naar de Coll Llac Glaçat (op oude kaarten wel Coll Gerber genoemd) op 2587
m (45 minuten vanaf de Mataró). Vanaf deze pas, waaronder ook in de zomer nog sneeuw kan
liggen, heb je naar het westen uitzicht op het massief met de gletsjers van de Aneto en Maladeta,
het hoogste deel van de Pyreneeën. Je ziet ook het rode dak van de Refugi Saboredo al.
• Vanaf de pas ga je rechtsaf (noord-oost) en volgt het duidelijke pad hoog langs het meer Lac
Glaçat dat geleidelijk gaat dalen (je komt een korte klauterpassage tegen). Het pad komt uit bij de
noordpunt van het Lac Major de Saboredo (ca 2 uur).
• Vanaf het meer neem je het pad naar de Refugi Saboredo (ca 30 minuten).
Dag 2 Ref. Saboredo - Coth de Cendrosa - Ref. Colomers (3 uur) [+ Circ de Colomers 2 of 4 uur]
• Van de hut daal je af naar het Lac de Baish. Vanaf het meer gaat het pad in noordoostelijke
richting en vervolgens noordelijke richting; het blijft een tijdje op gelijke hoogte. Het buigt af naar
het oosten en klimt naar de pas Coth de Cendrosa.
• Van de Coth de Cendrosa daalt het pad in de richting van de Refugi Colomers. Er zijn bordjes.
• Het pad komt uit op de GR 11. Je gaat rechtsaf in de richting van de hut. Je loopt over de
stuwdam, passeert het oude gebouw van de hut en loopt langs het meer verder tot de huidige hut
aan de oostzijde van het meer (circa 3 uur vanaf de start).
• De middag kun je besteden aan een rondwandeling door de om zijn schoonheid beroemde Circ de
Colomers (2 uur of 4 uur, zie boven bij dag 1).
Dag 3 Ref.Colomers – Lac Obago - Port de Ratera – Sant Maurici – Espot (5 uur of 6 uur 45)
• Je loopt terug langs de noordkant van het meer, over de stuwdam. Je bent nu op de GR 11, die je
deze hele dag zult volgen. De GR 11 is rood-wit gemarkeerd.
• Je gaat in de richting van de Port de Ratera. Je passeert Lac Llong en Lac Obago en bent na
ongeveer 2 uur op de Port de Ratera de Colomers. Negeer de GR-afslag naar Refugi Saboredo.
• Je daalt, steeds via de GR 11, af naar het Estany de Port de Ratera. Negeer het zijpad naar de
Refugi Amitges en daal verder af in de richting van Sant Maurici.
• Na het Estanyola de Ratera loop je een stukje over de weg, langs het grote Estany de Ratera.
• Een stukje verder neemt de GR 11 een paadje naar rechts, dat langs de watervallen loopt en
eindigt bij de parkeerplaats bij Sant Maurici.
• Hier volg je de GR verder naar Espot (ongeveer 1 uur 45). Je kunt vanaf Maurici ook een taxi
nemen naar Espot.
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