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LA PORTA DEL CEL  
 
Trekking langs de mooiste berglandschappen van Catalonië 

 
• Certascan, het grootste natuurlijke meer van de Pyreneeën 

• Panoramische zichten vanop Pica d’Estats, de hoogste berg van Catalonië 

• Overnachting in goed uitgeruste refuges 
 

Pica d’Estats is de hoogste top van de Catalaanse Pyreneeën, 3143m hoogte. Een symbool in Catalonië dat 
letterlijk het hoogtepunt van deze trekking vormt. 
We komen voorbij Estany de Certascan, het grootste natuurlijke meer in de Pyrenëen, dat zich in het Parc 
Natural de l’Alt Pireneu bevindt, het meest uitgestrekte natuurgebied van Catalonië. 
Vergelijkbare landschappen dan in het nabijgelegen Nationale Park van Aigüestortes, met een fractie van 
het aantal bezoekers. 
Een 6-daagse tocht dwars door het hooggebergte van de Pyreneeën waarbij je meer dan 14.000 
hoogtemeters overwint langs indrukwekkende berglandschappen, schitterend gelegen meren en 
uitgestrekte bossen. 
Er wordt overnacht in relaxte, goed uitgeruste refuges. 
Ideaal terrein voor de geoefende bergwandelaar die er even tussenuit wil zijn. 
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PROGRAMMA 
 

Dag 1 – 25.08 Brussel – Barcelona – Sort 
Vanuit Brussel vliegen we rechtsreeks naar Barcelona, waar onze transfer ons opwacht om meteen naar de 
Pyreneeën te rijden. 
We overnachten in een comfortabel hotel dicht bij de bergen gelegen. 
Barcelona – Sort 225 km – 3 u rijden 

 
Dag 2 – 26.08 La Guingueta d’Àneu – Estaon 
Een korte rit brengt ons naar La Guinueta d’Àneu, waar onze tocht van start gaat. 
We starten met een geleidelijke klim en bevinden ons al snel in een mooie natuurlijke setting.  
Weidse landschappen die gedeeltelijk door bossen lopen. Na een hele tijd bergop gaat het pad nu terug 
bergafwaarts, met enkele steile secties. Een tweede klim brengt os tot Collado de la Carbo, gelegen op 
2220 meter. Langs dennenbossen dalen we opnieuw tot we in een vallei komen waar het gehucht Estaon 
ligt. Hier slapen we in een refuge die het nodige comfort biedt. 
11,5 km – 5 u wandelen – 1290m klimmen / 980m dalen 

 
Dag 3 – 27.08 Estaon – Tavascan 
Na het ontbijt verlaten we de refuge, net zoals gisteren volgen we de GR-11 route. 
We steken een houten brug over en verlaten het dorpje. We volgen nu een riviertje stroomopwaarts tot aan 
Bordes de Nibrós, gelegen op 1480m. Hierna wordt het steiler en klimmen we tot aan Collada del Jou, 
1830m. Na een korte afdaling komen we voorbij het kleine dorpje Lleret, waar we aan een bron drinkwater 
hebben. Wat verderop passeren we nog een gehucht, Aineto, gelegen op 1215m. We dalen verder af tot aan 
het dorp Tavasvan dat we nog enkele kilometers voorbijwandelen tot we aan een refuge komen waar we 
zullen overnachten. 
17,5 km – 7 u wandelen – 980m klimmen / 915m dalen 

 
Dag 4 – 28.08 Tavascan – Certascan 
We verlaten vandaag de GR-route en starten meteen met klimmen. Vandaag wordt de langste klim van de 
trekking, maar het is niet de zwaarste. We klimmen tot boven het waterreservoir van Graus , komen voorbij 
een waterval en gaan zigzag naar boven door dichte bossen tot aan Pleta de Guerroso. Het pad gaat verder 
op en neer, onderweg komen we verschillende meren tegen met een mooie, diepblauwe kleur.  
We gaan verder tot aan de Certascan pas. Bij goed weer gaan we verder tot op de top van de Certascan 
berg, gelegen op 2853m. Het zicht op de top heeft één van de mooiste panoramische zichten van heel de 
Pyreneeën. We dalen af tot aan het prachtige meer van Certascan, dat een staalblauwe kleur heeft. 
Omgeven door scherpe rotsen, 1200m lang, 600m breed en 106m diep, het grootste natuurlijke meer in de 
Pyreneeën. We overnachten dichtbij het meer in de refuge van Certascan. 
12,5 km – 6,5 u wandelen – 1500m klimmen / 620m dalen 

 
Dag 5 – 29.08 Certascan – Pineta 
Meteen na het verlaten van de refuge volgen we een trail dat ons naar de Llurri pas brengt. Van hieruit 
kunnen we het schitterende Romedo meer zien liggen. We komen even later voorbij twee meren met 
kristalhelder water. We zien de Artiga vallei liggen, in de Franse Pyreneeën. We volgen een riviertje tot aan 
het Montestaure meer. Het pad gaat bergop tot de Recós pas, van hieruit zien we al de refuge van Pineta 
liggen, waar we vandaag de nacht zullen doorbrengen.  
Van op de pas lijkt de refuge dichtbij maar er volgt eerst nog een lange afdaling voor we toekomen. 
12,5 km – 7,5 u wandelen – 1350m klimmen / 1350m dalen 
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Dag 6 – 30.08 Pineta – Vallferrera 
We volgen de Barz rivier tot aan het meer van Estats en vervolgens naar het Montcalm meer. We winnen 
geleidelijk aan hoogte tot aan de Coll de Riufred. Van hieruit gaan we naar het hoogste punt van Catalunya: 
Pica d’Estat, gelegen op 3147m hoogte. Na een stevige klim, met steile secties, genieten we van de zichten 
die we hebben van op de top. We dalen af naar de Port de Sotllo pas en verder tot aan de meren van Estats 
en Sotllo. Een topdag in het hooggebergte die we afsluiten in de refuge van Vallferrera. 
13,5 km – 7 u wandelen – 1100m klimmen / 1400m dalen 

 
Dag 7 – 31.08 Vallferrera – Tavascan 
Vandaag staat de laatste (en langste dag) van de trekking op het programma. Gedurende een hele tijd 
volgen we de Vallferrera rivier door dichte wouden. We komen vandaag opnieuw langs verschillende meren 
en klimmen tot aan de pas van Sellente. Het panoramische zicht van hieruit loont erg de moeite.  
Er volgt nu een lange afdaling, onderweg kunnen we de dorpen van Aineto en Tavascan reeds zien liggen. 
Eénmaal we toekomen in Tavasvan sluiten we trekking af op een terras waar we een welverdiende pint 
drinken. We overnachten in een eenvoudig hotel in de omgeving van Tavascan. 
20,5 km – 9 u wandelen – 1315m klimmen / 2100m dalen 

 
Dag 8 – 01.09 Tavascan – Barcelona – Brussel 
Na een week in de natuur is het alweer tijd om terug naar Barcelona te keren. In de namiddag vliegen we 
rechtsreeks naar Brussel 
Tavascan – Barcelona – 245 km – 3 u rijden 
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