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4.4 Huttentocht Berrós Jussà – Estaon - Montcaubo (2 dagen) 
 

 
 
Route  Berrós Jussà – Berrós Sobirà – Anas – Estaon (Refugi) – Mont Caubo – Dorve - Berrós 

Jussà  
Duur  Dag 1: 4 uur 45, dag 2: 6 uur (exclusief pauzes) 
Zwaarte  Behoorlijke hoogteverschillen: dag 1 750 m stijgen, 700 m dalen; dag 2 1000 m stijgen, 1100 

m dalen. Goede paden. Minder geschikt voor zeer hete dagen, je loopt regelmatig in de volle 
zon.  

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. 

Reserveren refugiestaon.com 
 
Korte karakteristiek 
Montcaubo of Lo Caubo (de kale) is de massieve berg van 2280 m die met zijn uitlopers het gebied rond 
Berrós domineert. Het dal van de Berrós is onderdeel van de zuidelijke circ van de Caubo. Deze tweedaagse 
rondwandeling gaat over verschillende flanken en vlak langs de top van de Caubo, een uitgestrekt, verlaten 
gebied. Je komt langs vier kleine dorpjes, waarvan er twee al zo’n veertig jaar niet meer permanent bewoond 
worden. Voor de veeteelt van vroeger is wat bosbouw in de plaats gekomen. Oud en nieuw bos worden 
afgewisseld met bremvelden en ander open terrein. Je treft er soms nog een kudde koeien, schapen of 
paarden aan, maar ook (sporen van) gemzen, herten en wilde zwijnen. Je overnacht in Estaon in een heel 
prettige hut met kleine slaapzalen. De tweede dag volg je een stuk van de GR 11, het pad dat de Spaanse 
Pyreneeën van oost naar west doorkruist. Ook op dat traject is het zeer rustig. 
 
Routebeschrijving 
 
Dag 1. Berrós Jussà – Berros Sobirà – Anàs – Estaon 
• Loop van Berrós Jussà (1090 m) over de flink stijgende landweg naar Berrós Sobirà (30 minuten, 1280 

m). Berrós Sobirà heeft al tientallen jaren geen permanente bewoners meer; een deel van de huizen is 
in gebruik als vakantiehuis. 

• In Berrós Sobirà houdt de weg op. Op de open plek tussen de huizen die officieel weer ‘Plaza Mayor’ 
heet, loop je rechtdoor en gaat door een hek naar de beek. Je steekt de beek meteen over bij de grote 
walnotenboom en volgt hem aan de overkant naar rechts, achter stallen langs. Je steekt 100 m verder 
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bij een volgend hek een tweede beek over. Hier begint een groen gemarkeerde mountainbikeroute. Volg 
dit pad linksaf langs de beek. Het gaat aanvankelijk zeer steil omhoog door het bos. Probeer de lussen 
van het oorspronkelijke pad te volgen en de te steile afstekers die de mountainbikers creëren te 
vermijden. Verderop wordt het stijgingspercentage minder, maar het blijft pittig. De groene markering tref 
je meestal op paaltjes aan, soms ook op rotsen of bomen. Zorg dat je de markering in het oog houdt. Het 
pad komt uit op een met gras begroeide bosbouwweg (1 uur, ca 1600 m). De grootste inspanning van 
deze eerste dag ligt nu achter je. 

• Ga rechtsaf en volg deze bosweg, die zeer geleidelijk stijgt. Na ongeveer zeven bochten bereik je de 
rand van de circ (45 minuten, ca 1820 m). Het is leuk om een stukje over de graat in noordoostelijke 
richting te lopen naar de plek die op de kaart El Portarró heet, ook een soort pas; je hebt dan een mooi 
uitzicht naar beide kanten. Ga daarna weer terug naar de bosweg.  

• Volg de weg, die afdaalt aan de andere kant van de kam. Na enige tijd begint de weg weer even te 
stijgen en komt hij uit op een tweede weg. Ga rechtdoor op de steeds verder dalende lange weg door 
het bos. Tussen de bomen door kun je hogere bergen zien liggen. Je komt enkele ruïnes van huizen en 
stallen tegen en langzamerhand verschijnen er weitjes en krijg je zicht op de dorpen in het dal van de 
Cardós: Ribera, Surri, Bonestarre en Anàs. Na ongeveer 8 km komt de weg uit bij het dorpje Anàs (geen 
voorzieningen) (2 uur, 1150 m). 

• Vanaf Anàs ga je verder in noordelijke richting naar Estaón, dat wat hogerop in het dal ligt. Je gaat Anàs 
niet in, maar loopt er boven langs. Aan de noordkant van het dorp vind je een geel bewegwijzerde 
wandelroute naar Estaon. Deze begint op een asfaltweggetje, gaat al snel over in een mooi paadje en 
brengt je langs een beek en weitjes met nog een laatste korte klim naar de kerk van het leuke dorpje 
Estaon. Daar staat de aankondiging van de refugi, die zich midden in het dorp bevindt (30 minuten, 1250 
m).  

 
Dag 2:  Estaon – Montcaubo – Dorve – Berrós Jussà 
• Loop in Estaon in het dorp omhoog. De GR 11 loopt langs een paar hooggelegen huizen de rotshelling 

boven het dorp een eind op en draait dan om de hoek aan de rechterkant weg. Je loopt door een 
berkenbos en passeert een schuur aan de linkerkant van het pad, Borda de Palau. Daarna volgt een 
steile klim door open terrein met bremstruiken. Let hier goed op dat je de rood-witte tekens niet kwijt 
raakt. 

• Even verderop, op circa 1800 meter, opnieuw goed opletten. Je loopt dan, in de buurt van oude 
elektriciteitspalen, een stukje over een bijna horizontaal pad in de richting van een beekdal. Terwijl het 
pad duidelijk zichtbaar rechtdoor loopt, buigt de GR hier plotseling linksaf. Je gaat omhoog door een 
dennenbos en komt vervolgens weer op open terrein, dat er alpien uitziet. Vandaar gaat het vrij snel en 
pittig steil in de richting van de top van de Montcaubo. 

• Eenmaal in de buurt van de top houd je de zendmasten rechts van je. Als je over de kam kunt kijken 
(2200 m), zie je Berrós Sobirà ruim 900 meter onder je liggen. Je draait nu naar rechts en blijft bovenop 
de kam. De markering leidt je om de eigenlijke top heen naar een mooi lang bospad, dat langs de 
noordelijke helling van een uitloper van de Montcaubo afdaalt (je ziet nu Esterri liggen) naar Turó de 
Aguila (1740 m). Daar kruis je de kam en daal je aan de andere kant over een droge zuidhelling verder 
af naar Dorve, dat je al snel ziet liggen. De GR benadert Dorve met een flinke bocht vanaf de 
rechterkant. 

• Op het dorpsplein van Dorve (1380 m, drinkwater) houd je nog even de GR 11 aan, richting La 
Guingueta. Direct voorbij Dorve verlaat je de GR 11 en ga je linksaf de asfaltweg op. Na 10 minuten vind 
je langs deze weg een wegwijzer die het pad naar Berrós Jussà aangeeft. Het pad loopt aanvankelijk net 
boven de asfaltweg. Dit pad is met gele strepen gemarkeerd; zorg dat je deze markering nauwgezet 
volgt. Je bent dan in ruim een uur bij de camping van Lo Closo in Berrós Jussà.  


