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62 - Chipeta Alto
De Chipeta Alto is een top van 2.189 meter die ligt op de punt van een spectaculair rotsmassief
en is verbazingwekkend makkelijk te bereiken. In de omgeving van deze top ligt namelijk een
groot vrijwel vlak terrein (La Planada) via welke we zonder al te veel inspanning naar deze
top lopen, waar we weer een zeer ruim zicht hebben over de Pyreneeën van Navarra, Aragón
en Frankrijk. Op het laatste deel van de wandeling voorbij de Chipeta Bajo dalen we af via een
kloof, wat de wandeling enigszins bemoeilijkt. De wandeling kan echter makkelijker
gehouden worden door eerder al bij de Chipeta Bajo een pad terug naar de Barranco de
Petrachifa te nemen.
Ga vanaf het parkeerterrein (1) niet de brug over maar loop naar het begin van het
parkeerterrein naar de weg waar we met de auto vandaan gekomen zijn. Hier ligt een paadje
aangegeven als de rood-wit gemarkeerde GR-11 (2).
Dit pad leidt ons langs de berghut van Tacheras (3). We gaan hier rechtdoor over een groene
weide en zien verderop het pad weer ontstaan, aan de linkerkant van het dal.
Dit pad volgen we geruime tijd tot aan de pas Collado de Petrachifa (4). Hier gaan we nu
rechts een paadje op. Het paadje verdwijnt op een gegeven moment en we komen op een
ruime groene helling (5). Hou hier links aan en loop naar het hoogste punt op deze helling
(6).
Op dit hoogste punt zien we nu rechts voor eens een fantastische rotspunt liggen: de Chipeta
Alto (7). Hier lopen we dus naar toe.
Vanaf de Chipeta Alto (7) lopen we terug over de kam. Onderaan deze kam (8) gaan we nu
niet rechts (waar we eerder vandaan gekomen zijn) en ook niet teveel links. Loop echter
zoveel mogelijk middendoor rechtdoor. Nadat we dit veld overgestoken zijn komen we uit
op een paadje dat naar links gaat.
Dit paadje is op een gegeven moment niet meer goed zichtbaar. Zorg ervoor zoveel
mogelijk rechts aan te houden, zodat je aan de zijkant van deze kam uitkomt. Zo komen we
op een ruim open veld uit en zien we voor ons een top liggen: de Chipeta Bajo (9). Om de
wandeling makkelijker te houden, kunnen we hier nu rechts een pad nemen naar de
Barranco de Petrachifa, maar onze route gaat hier rechtdoor.
We houden de Chipeta Bajo aan als oriëntatie. We lopen over een pas (Collado Chipeta)
vlak voor deze top. Wanneer we deze top aan onze linkerhand hebben draaien we naar links
en vervolgens naar rechts (10). We steken nu een grasveld over en houden aan het einde
van dit grasveld links aan (11) en beginnen te dalen.
We dalen nu het dal in, met recht voor ons duidelijk zichtbaar de berghut van Tacheras. Het
pad is af en toe moeilijk zichtbaar. Wanneer het pad helemaal verdwijnt houden we rechts
aan (12) en volgen zoveel mogelijk de loop van de kloof. De oriëntatie kan hier wat lastig
zijn, maar hou hier als richtpunt de Barranco de Petrachifa - de kloof waar we op de
heenweg doorheen liepen - aan.
Ga eenmaal beneden in de Barranco de Petrachifa (13) nog voor het water linksaf een smal
paadje op. Wat verderop steken we het water over (14). Nog iets verder komen we uit op
het pad waar we op de heenweg al liepen en gaan nu links (15).
We klimmen nu een stuk tot aan de Refugio de Tacheras (3) en lopen via dezelfde route
terug naar de parkeerplaats (1).

De Feiten
Duur: 5:30 uur
Lengte: 12,8 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bergpaden, deels zonder pad
Markering: Wit-rood, milestones
Totale hoogteverschil: 970 m.
Hoogste punt: 2.175 m.
Moeilijkheid: Middel (6/15)

Hoe kom je er?
Rij vanuit Isaba in Navarra verder over de NA137 richting de Franse grens en neem een
aantal kilometer voorbij Isaba de afslag rechts
naar Ansó/Zuriza, via de NA-2000. Ga aan het
einde van deze weg linksaf en ga nog voor de
camping van Zuriza rechtsaf. Volg deze weg tot
aan een parkeerterrein waar we de auto
parkeren (de weg loopt hier nog verder over
een brug, maar is afgesloten voor auto´s). Als
alternatief is Zuriza ook te bereiken via de A176 naar Ansó. Volg in Ansó de doorgaande
weg die verder voert (en aangegeven staat) naar
Zuriza.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 42 51.253
Longitude: W 0 47.329
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