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68 - Estany de Monges
Het Nationale Park van Aigüestortes i Estany de Sant Maurici is rijk aan zo´n 200 meertjes, de
meeste ontstaan uit gletsjers. Tijdens deze wandeling bezoeken we een aantal van deze
meertjes, zoals de Estany Negre, Estany de Travessani, Estany Clot, Estany de Mangades en
de Estany de Monges. Het panorama van deze aaneenschakeling van meertjes gelegen tussen
een ruig rotsachtig terrein en omringd door de hoge toppen van bergen zoals de Travessani,
Montardo, Tumeneia en - verder naar het zuidwesten - de Besiberri is magisch en
ongeëvenaard. Aan het begin en einde van de wandeling komen we langs het veel grotere
stuwmeer van Cavallers.
Neem vanaf het parkeerterrein (1) het paadje dat langs de stuwdam - deels via trappetjes omhoog loopt. Eenmaal bovenaan de stuwdam gaan we linksaf (2) het pad op dat aan de
rechterkant van het stuwmeer loopt.
We lopen dit pad langs het stuwmeer helemaal uit. Aan het einde van het stuwmeer (3) ligt
er een paadje rechts dat we negeren, klimmen weg van het stuwmeer en bereiken een vlakte
(Pletiu de Riumalo) waar de Riuet del Negre stroomt (4). We houden hier rechts aan, volgen
de gele paaltjes, gaan over drie bruggetjes en klimmen uiteindelijk via grote keien verder
het dal van het Stuwmeer van Cavallers uit, de hele tijd de gele paaltjes en milestones
volgend.
We komen uiteindelijk bij een splitsing (5) waar we linksaf gaan, aangegeven als "Refugi
Joan Ventosa i Calvell". Eenmaal bij deze berghut (6) gaan we net voro de berghut linksaf
verder omhoog. Dit pad is verderop weer met gele paaltjes gemarkeerd.
We komen nu eerst langs een aantal kleine meertjes en vervolgens langs het veel grote meer
Estany de Travessani. Eenmaal hier voorbij na een stukje klimmen houden we bij een Ysplitsing (7) links aan, een pad op dat niet met gele paaltjes maar af en toe met milestones
gemarkeerd is.
Dit pad, verderop wel weer met gele paaltjes gemarkeerd, leidt ons naar de Estany de
Monges (8). Het pad met de gele paaltjes loopt hier nog verder, maar wij gaan hier terug. Al
snel vanaf de Estany de Monges gaan we nu rechtsaf een pad op dat niet heel goed
zichtbaar is en alleen met milestones gemarkeerd is (9).
We volgen de milestones en iets verderop moeten we een relatief grote hoogte overbruggen
(10). De markering is hier niet goed zichtbaar. Daal hier af via de linkerkant en hou
vervolgens weer rechts aan (11). Verderop vinden we het pad met de milestones weer.
Op dit pad ligt links onder van ons de Estany de Travessani. Voordat we hier naar toe
afdalen houden we rechtdoor aan en gaan boven de achterste hoek van dit meer bovenlangs
over de rotsen (12). Eenmaal over deze rotsen heen vinden we de milestones weer en zetten
nu een duidelijke afdaling in naar het meer.
We lopen nu aan de rechterkant van het meer met rechts van ons een aantal kleinere
meertjes. Aan het einde van dit pad steken we een riviertje over en komen uit op het met
gele paaltjes gemarkeerde pad waar we op de heenweg ook al liepen (13). Hier gaan we nu
rechtsaf en we volgen dezelfde route terug naar het Stuwmeer van Cavallers (1).

De Feiten
Duur: 7:00 uur
Lengte: 17,7 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bergpaden, rotsen
Markering: Gele paaltjes, milestones
Totale hoogteverschil: 915 m.
Hoogste punt: 2.431 m.
Moeilijkheid: Middel (6/14)

Hoe kom je er?
Neem vanuit Pont de Suert de N-230 richting
Vielha/Frankrijk en sla net buiten het plaatsje
rechtsaf op de L-500, aangegeven als
"Aigüestortes/Vall de Boí". Deze weg leidt ons
eenmaal voorbij Boí naar de ingang van het
nationale park Aigüestortes. Hou hier links en
volg de borden naar "Embassement de
Cavallers". De weg eindigt bij dit stuwmeer. Er
liggen hier meerdere parkeerterreinen; parkeer
de auto op één van deze.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 42 35.013
Longitude: E 0 51.236
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