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STREEK: NATUURPARK ORDESA Y MONTE PERDIDO
REGIO: VALLE DE PINETA
1. Llanos de Lalarri van Pineta

Toegang via Bielsa
Moeilijkheidsgraad: licht-middelmatig
Hoogteverschil: 270 meter vanaf de kapel Duur: 1,5 uur
Het hele jaar toegankelijk behalve bij veel sneeuw; in dat geval sneeuwraketten
gebruiken.
Startpunt: de toegang tot Llanos de LaLarri kan via twee wegen.
1. Via de weg die de rivier Cinca kruist en verder gaat naar het keteldal, over de
brug. De route is gemarkeerd.
2. Van de kapel Ermita de la Virgen de Pineta aan de rand van het Nationaal Park.
Een bord wijst de route aan die over een steile helling door een beukenbos loopt en
dan terug bij de oorspronkelijke weg bij de vlakte komt. Vanaf de weilanden hebben
we een zicht op de gletsjer van Monte Perdido.

REGIO: VALLE DE AÑISCLO
Tijdens de zomermaanden en de Goede Week is er alleen eenrichtingsverkeer. De rijrichting van Torio is via de weg van Buerda naar Puyarruego en terug naar Escalona.

2. Molino de Aso – Route van het Water

Toegang via Escalona
Moeilijkheidsgraad: licht Hoogteverschil: 50 meter Duur: 1 uur heen en terug
Totale afstand: 1,5 km
Startpunt omloop: parking bij de ingang van Añisclo
Het hele jaar door toegankelijk behalve in de sneeuwperiode.
We verlaten de parking, volgen de afdalende weg en slaan daarna af in de richting
van de brug van S. Úrbez, 30 meter boven de rivier Bellós. We zijn nu ook dicht bij de
rotskapel opgedragen aan San Úrbez.
We stappen links van de hoofdweg af en dalen af in de richting van de brug over
de rivier Bellós. Weer wat hogerop komen we voorbij verschillende uitzichtpunten, en
bereiken uiteindelijk de rivier Aso en zijn mooie watervallen. Na een korte klim, nemen
we de zijweg links, die in slechte staat is, om de ruïnes van de oude molen te bezoeken.
We komen uiteindelijk terug bij de hoofdweg en stappen verder tot bij de parking.

REGIO: ESCUAÍN
3. Weg naar het uitzichtpunt van Revilla

Toegang van het ziekenhuis van Tella, via de opklimmende weg naar Tella
Niet te verwarren met de toegang tot Escuaín vanuit Escalona.
Moeilijkheidsgraad: licht
Duur: 2 uren
Startpunt: Bocht voor de ingang van het dorp Revilla (1.250 m hoogte)
Bij voorkeur tijdens de lente.
Routebeschrijving: We laten de auto bij het startpunt en volgen de weg links, in oostelijke richting. Na en kwartier, komen we bij de canyon van Consusa, we gaan door een
kloof en komen op een vlak stuk. Na het vlakke deel volgt een splitsing: eerst volgen
we het pad links (tot bij het uitzichtpunt Garganta de Escuaín) om daarna terug te keren
en dan het rechtse pad te volgen naar het keteldal van Gurrundué. Om terug te keren,
gaan we via de splitsing en dalen de weg naar Revilla af.

REGIO: ORDESA VALLEI
4. Pradera de Ordesa naar de waterval van Arripas
Toegang via Torla
Moeilijkheidsgraad: licht Hoogteverschil: 100 meter
Duur: 1uur doortocht
Het hele jaar door toegankelijk behalve bij sneeuwval.
Startpunt: eind van de parking van Pradera de Ordesa.
We nemen de weg van Soaso. In een gemengd naald- en beukenbos met buxusstruiken koorkruisen we de bedding van de Cotatuero en een aantal weilanden.
Aangekomen bij het uitzichtpunt van de waterval Cascada de Arripas, volgen we het
pad en verlaten dat weer om rechts een zijweg te volgen via de brug over de rivier
Arazás en de waterval van Arripas of del Abanico.
De terugweg loopt over de linkerzijde van de bodem van Valle de Ordesa. We verlaten
de brug van La Cadiera en kruisen uiteindelijk het pad Senda de los Cazadores in de
richting van Pradera de Ordesa.
Tijdens de zomer is de toegang met de auto tot de weilanden verboden! Er is een
busdienst en parkeerplaats in Torla.

STREEK: OMGEVING VAN HET NATIONAAL PARK
REGIO: VALLE DE BUJARUELO
5. Wandeling door de Otal vallei

Toegang vanuit Torla, bij de controlepost bij de ingang van Ordesa bij de brug Puente
de los Navarros, de weg naar Bujaruelo nemen. De eerste 6 kilometer gaan over een
cementweg en de rest is een landweg. Moeilijkheidsgraad: licht Duur: klim 1,5 uur,
afdaling 50’ Hoogteverschil: 300 meter Duur: 1,5 uur
Startpunt: Romaanse brug van San Nicolás de Bujaruelo.
Vanaf de brug van San Nicolás de Bujaruelo (1.340 m.) vervolgen we links over de weg
in noordelijke richting. We wandelen door een uitzonderlijk mooi landschap met buxus,
lijsterbes, taxus en hulst, en vlakbij bij de rivier Ara.
Na 20 minuten en op een hoogte van 1.370 meter vinden we een bron en een zijweg.
We slaan rechtsaf en volgen bergopwaarts naar de Otalvallei. Hier krijgen we zicht op
de Vignemale of ook nog Comachibosa (3.300 m) en zijn gletsjers en op de voorgrond de
Cervillonar. Na een uur en op 1.620 meter hoogte bereiken we de Otalvallei, het is een
platte vallei zonder bomen. Aan het eind kunnen we de top van de Tendeñera (2.853 m)
zien. We bevinden ons bij de natuurlijke dam van een oud meer. Uit de vlakke U-vormige
structuur leiden we af dat de vallei werd gevormd door de gletsjers. In dit weiland vinden
we een rijke verscheidenheid bergbloemen: narcis, orchidee en gentiaan. In de zomer
bloeit hier ook de giftigste bloem van de Pyreneeën: de akoniet. Verder zijn er sprinkhanen, misschien enkele gemzen of een kolonie marmotten. Na anderhalf uur en op 1.645
meter hoogte bereiken we het eindpunt van de Vallei, bij een herdershut. De terugweg
kan eventueel via de andere rivieroever. Vanaf de brug de weg volgen en na het oversteken van de rivier Ara rechts het pad volgen door het weiland tot bij de brug van San
Nicolás de Bujaruelo. Misschien ontdekken we nog enkele kikkers en salamanders.

REGIO: TELLA
6. Route van de bergkapellen in Tella

Toegang via ziekenhuis van Tella
Moeilijkheidsgraad: heel licht
Hoogteverschil: 150 meter Duur: 1 uur
Omloop
Startpunt omloop: hoek van de parochiekerk van San Martín de Tella
Het hele jaar door toegankelijk behalve in de sneeuwperiode of bij hevige wind.
Tella ligt op 1.384 hoogte en is een van de meest pittoreske dorpen in de Pyreneeën
met zijn typische huizen met stenen muren, leien daken en een klein aantal ramen. In
Tella vinden we de schitterende route van de drie bergkapellen, gebouwd in verschillende perioden van de geschiedenis. De eerste is die van de heilige Johannes en Paulus,
opgetrokken in vroeg-Romaanse stijl. De tweede bergkapel is opgedragen aan Nuestra
Señora de Fajanillas, en de derde is aan de Virgen de la Peña; de drie kapellen liggen
in een uitzonderlijk landschap waar volgens de vele legendes heksen bijeenkwamen...
De goed bewaarde dolmen van Tella wordt ook nog de Steen van Vasar of Losa de la
Campa genoemd en ligt op een kilometer van het dorp. De bergkapellen liggen op
verschillende punten onderweg. De wandeling kan worden afgerond met ene bezoek
aan Tella en aan het thematisch bezoekcentrum van de holebeer.

7. Megalithische dolmen van Tella

De dolmen of hunebed van Tella, ook bekend als de Steen van Vasar of Losa de la Campa, ligt ten noordwesten in Tella. Even voor we Tella bereiken, zien we de aanwijzing al.
Deze omloop gaat over een duidelijk gemarkeerde route. De dolmen of hunebed was
oorspronkelijk bestemd voor begrafenisrituelen, meer specifiek voor collectieve begravingen. Het megalithisch monument bestaat uit verschillende verticale stenen die een
deksteen dragen; het geheel was normaal bedekt met een tumulus van kleinere stenen
of aarde of een mengsel ervan (ritueel element en tegelijk, nodig voor de constructie
van het monument).
Bij een opgraving werden beenderen en andere megalithische gebruiksvoorwerpen
gevonden die nu te bezichtigen zijn in het Provinciaal Museum van Huesca.

STREEK: NATUURPARK SIERRA Y CAÑONES DE GUARA
REGIO: LECINA
8. Molen van Lecina en bergkapel van San Martín
Toegang we volgen de weg naar de camping in de richting van Guaso en Barcabo
Moeilijkheidsgraad: licht
Duur: 1 uur
Startpunt: vanuit Bárcabo.
Routebeschrijving: vanuit Barcabo volgen we de weg naar de dam. Rechts komen we
bij de bron Verrala. Het pad loopt parallel met de kloof en eindigt bij de rivier waar we
ook de resten van de oude molen van Lecina vinden.
Als we verdergaan op de weg langs de rivier, komen we bij de samenvloeiing van de
Verrala met de bedding van de Choca en de bergkapel van San Martín.

REGIO: ALQUÉZAR
9. LOOPBRUGGENROUTE IN DE KLOOF VAN DE VERO

De weg naar Barcabo volgen tot in Colungo en afdalen om de Vero over te steken in
de camping. Verdergaan op de weg van Barbastro naar Alquezar.
Toegang aan de achterkant van de collegiale kerk. Bij vochtig weer kan het oppervlak
van de houten loopbruggen glibberen, opletten bij het afdalen! Wees ook voorzichtig
met kinderen tijdens de wandeling op de hangbruggen aan de Vero, ieder kind best
laten begeleiden door een volwassene. Routebeschrijving: de route is begrensd door
de opstaande wanden van de kloof waardoor de Vero stroomt en het pad is voorzien
van hangbruggen en houten trappen. De route leidt naar het historische dorp Alquezar
tot in een van de canyons waardoor de Vero stroomt, waar u ook verscheidene overblijfselen van watermolens e.d. vindt en de brug van la Fuente de Baños.
Sterk hoogteverschil op de terugweg, 150 meter

STREEK: STUWMEER MEDIANO : VALLEI VAN DE FUEVA - ONDERLOOP CINCA
REGIO: SAMITIER
10. Beklimming naar religieus-militaire vesting van Samitier

Moeilijkheidsgraad: licht-middelmatig Duur: 2 uren heen en terug
Startpunt: vanuit Samitier de weg A138 van Aínsa naar Barbastro nemen. De weg die
het dorp Samitier verbindt met het kasteel en de bergkapel is zonnig en grillig. De
deuren van de gebouwen zijn op slot, maar we komen toch binnen want we hoeven de
deurgrendels maar open te schuiven. De route bestaat uit de beklimming van een heuvel over een goed zichtbare landweg. Onderweg zijn enkele korte maar steile trajecten
tot we op de piek van de berg aankomen.
Daarboven, hebben we een fantastische panoramisch uitzicht met op de achtergrond
de Pyreneeën, de stuwmeren en de landengte van Entremón. De rust en stilte zijn
indrukwekkend.

STREEK: ONDERLOOP PEÑAS
REGIO: KLOOSTER VAN SAN VICTORIÁN
11. Wandeling naar de bergkapel van
La Espelunga

Moeilijkheidsgraad: licht
Duur: 2 uren
Startpunt: van het Klooster van San Victorián
Routebeschrijving: Aan de achterzijde van het Klooster zien we een klein houten bordt dat het begin van de route aanwijst en waar we soms een smalle beek moeten oversteken. Het eerste deel van de route loopt de rotsachtige berghelling op, wees speciaal
voorzichtig voor de afgrond aan de rechterzijde. Na 15 minuten stappen, vinden we in
een klein weiland de kapel van San Antonio. De weg loopt verder naar een bos en is
gemarkeerd met het opschrift PR (pequeño recorrido, korte route) in witte en gele verf.
Bijna aan het einde van de route zijn nog enkele korte maar steile trajecten.

STREEK: OMGEVING VAN AÍANSA EN BOLTAÑA
AÍNSA
12. Wandeling naar Cruz Cubierta

Duur: 15 minuten
Startpunt: in de vlakten gelegen achter het kasteel van Aínsa.
Geschikt voor fietsen en kinderwagens.
We brengen een bezoek aan het middeleeuwse Aínsa en raden o.m. in de oude
binnenstad de gewelfde rondgang op Plaza Mayor en de musea aan. Vanaf het
wapenplein van het kasteel van Aínsa gaan we via een brug over de wal rond de versterkte stad en komen aan op een parkeerterrein. We slaan rechts af. Een houten bord
duidt de richting aan naar “Cruz Cubierta”. Dit cirkelvormig bouwwerk werd opgericht
in 1655 om de slag om en de herovering van Aínsa op de Moren te herdenken. Tussen
de zuilen door en omgeven door een oude smeedijzeren hek, zien we de in steen
gebeeldhouwde afbeelding van het Kruis boven de eik, het symbool van Sobrarbe en
het eerste kwartier van het schild van Aragon. Het is een vreedzame omgeving. In de
zomer, het beste ’s morgens of bij avond bezoeken.

AINSA
13. Wandeling naar de kapel van Los Palacios

Duur: 30 minuten (heen)
Startpunt: brug over de rivier Ara, bij de splistsing van de weg van Barbastro – Guaso /
Natuurpark Sierra y Cañones de guara.
Het hele jaar toegankelijk, vooral aan te raden in de lente
Als we recht voor ons uit kijken, zien we tussen beide wegen een landweg die ons zal
leiden naar de kapel van Los Palacios.
Het uitzicht over Aínsa, zijn oude binnenstad en de Pyreneeën zijn werkelijk adembenemend. We klimmen een tijd verder en slaan dan links af om bij de kapel te komen.
Eerst stappen we over een behoorlijk steile cementweg maar die wordt geleidelijk aan
vlakker.

14. Wandeling naar de kapel Santa Ana
Moeilijkheidsgraad: licht
Duur: iets langer dan een uur
Omloop
Startpunt: oever van de rivier Cinca, tussen de brug en het park
Toegankelijk met kinderwagen
De route loopt van bij het startpunt langs de vlakke oevers langs de rivier Cinca. Na
ongeveer 15 minuten stappen, slaan we rechtsaf en volgen de gemarkeerd route naar de
kapel. Vervolgens gaat de route over de weg naar El Pueyo de Araguás. Als we bij de
weg aankomen, rechts afslaan over een steile afdaling en een recht stuk dat ons naar
het park van Aínsa terugbrengt.

BOLTAÑA
15. Wandeling naar het Kasteel van Boltaña
Duur: 20 minuten heenweg.
Startpunt: oude dorpskern van Boltaña.
Van de oude dorpskern van Boltaña, volgen we de aanwijzing naar het kasteel, gelegen
op de top van een heuvel.
Het is een licht oplopende en aangename ezelsroute. Het kasteel werd opgetrokken in
Romaanse stijl in de tijd van Sancho de Oudere.
De ommuurde ruimte overheerst de moderne deel van Boltaña en heeft het mooie
uitzichten. Dit is een heel aangename en makkelijke wandeling. ’s Zomers het beste ’s
morgens of bij avonds bezoeken. Het is een bijzonder zonnige route.

16. Van het uitzichtpunt van Jánovas naar
Jánovas

Moeilijkheidsgraad: licht hoewel niet aangeraden voor heel kleine kinderen
Duur: tussen 20 en 30 minuten.
Startpunt: vanaf het uitzichtpunt van Jánovas (N-260) of vanaf de landweg bij de ingang
van het dorp. De route gaat over een landweg die afdaalt tot bij de rivier. Steek de
rivier over via een houten hangbrug. Bij aankomst op de rechteroever, is een korte klim
rond enkele rotsen om weer in de richting van het dorp te komen. We bezoeken de
verlaten straten van het dorp en keren terug langs de weg waarlangs we gekomen zijn.
Deze wandeling is niet aangeraden voor heel kleine kinderen.

Ctra Nacional 260 Km 442
22340 Boltaña. Huesca
Información y reservas:

+34 974 50 23 47

www.campingboltana.com
info@campingboltana.com

