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4.7 Huttentocht Tavascan - Certascan (2 of 3 dagen) 
 

 
 
Route  Dag 1: Tavascan (1100m) – Pla de la Borda – Refugi de Certascan (2230 m).  

Dag 2: Refugi de Certascan – Coll de Certascan (2586 m) - [ Pic de Certascan - Coll de 
Certascan -] Estany Blau – Noarre – Graus – Tavascan.  

Duur:  Dag 1: 5 uur, dag 2: 6 uur (zonder beklimming van de Pic Certascan) 
Zwaarte  Gemiddeld. Dag 1 1200 m klimmen, dag 2 zonder de Pic  350 m klimmen en 1500 meter 

(geleidelijk) dalen, met de Pic 300 m klimmen en dalen extra. 
Kaart  Pica d’Estats Mont-roig. Ed. Alpina 1:25.000  
Vervoer Met eigen auto naar Tavascan (1 uur vanaf Berrós). NB Een gewone auto kan eventueel van 

Tavascan tot Pla de la Borda rijden; taxi’s kunnen je desgewenst tot vlak bij de hut brengen).  
Variant Een extra nacht in de hut met op dag 2 een niet te inspannende rondwandeling via Coll de 

Naorte of een andere tocht; de huttenwaard doet je graag suggesties. 
 
Korte karakteristiek 
De Pic de Certascan, 2852 m, is een van de hoogste toppen uit de bergketen die in de westelijke Pyreneeën 
de grens met Frankrijk vormt. Hij ligt hemelsbreed zo’n 20 km van Berrós. Het landschap is net zo mooi als 
dat van het nationaal park Estany de Sant Maurici y Aigüestortes, met hoge bergen, grote meren en op de 
lagere hellingen bos en het is er een stuk stiller en ongerepter dan in het park. Je overnacht op deze tocht in 
de kleine Refugi Certascan.  
Je loopt van Tavascan ca 8 km naar het noordoosten over een langzaam stijgende onverharde weg langs de 
rivier Noguera de Lladorre. Dan begint de klim naar de hut over een steil bospad. Hogerop kom je in open 
terrein. De hut ligt vlakbij het enorme Estany de Certascan. De tweede dag klim je langs het meer naar de  
Coll de Certascan, 2586 m, en als je zin hebt verder naar de Pic. De afdaling is bijzonder mooi en 
afwisselend. Tegen het eind kom je langs de natuurstenen huisjes van het uitgestorven Noarre en daarna 
ben je terug in de echte bewoonde wereld op de camping van Graus. Van Graus loop je over een paadje 
parallel aan de asfaltweg terug naar Tavascan. 


