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65 - Pic des Moines
De wandeling vertrekt vanaf het skiplaatsje Astún vlakbij Candanchú en voert via een
comfortabel pad naar het charmant gelegen meertje Ibón de Escalar. Als we nog wat verder
klimmen naar de Col des Moines, op de grens met Frankrijk, legt het landschap zich opeens
volledig open en krijgen we een fantastisch uitzicht over het Franse Parc National des
Pyrénées. Loop echter door naar de Pic des Moines, want vanaf deze top op 2.349 meter is het
uitzicht over met name de Franse kant werkelijk adembenemend en van een ongekende
wijdsheid.
Loop vanaf het parkeerterrein (1) naar het Hotel Europa en loop hier helemaal voorbij. Aan
het einde van deze weg nemen we een smal paadje over een stroompje heen (2).
We beginnen nu meteen te klimmen. Hier komen we zowel een breed als een smal pad
tegen. Het maakt niet uit welk pad we nemen, aangezien ze beide op hetzelfde punt
uitkomen.
Uiteindelijk komen we aan bij het meertje "Ibón de Escalar" (3). We lopen hier een stukje
langs en houden dan bij de splitsing (4) rechts. We kunnen hier ook links, maar als we
rechts gaan lopen we een stukje naar boven voor een mooi uitzicht over de Ibón. Eenmaal
hier boven (5) houden we weer links aan en lopen over het pad nu aan de andere kant van
de Ibón.
Dit pad draait verderop naar rechts (6), stijgt verder en brengt ons uiteindelijk op de Col des
Moines (7). Achter het hekje ligt het Parc National des Pyrénées van Frankrijk, waar we een
prachtig uitzicht op hebben vanaf deze pas. Ons pad gaat echter links nog voor dit hekje,
aan de Spaanse kant.
Via dit pad stijgen we tot zo´n 2.280 meter en komen uit op een ander pad (8) waar we
rechts gaan. We zien de Pic des Moines nu recht voor ons liggen. Het laatste stuk naar de
top is een wat lastiger klim en we moeten deels onze handen gebruiken, maar de hele tijd is
er sprake van een goed zichtbaar pad.
Vanaf de Pic des Moines (9), die in Frankrijk ligt, lopen we via dezelfde route terug naar de
Ibón de Escalar. Waar het pad zich splitst bij het meer (10) houden we nu rechts aan en
lopen onderlangs langs het meer.
Vanaf hier lopen we via dezelfde route terug naar Astún (1).

De Feiten
Duur: 4:00 uur
Lengte: 8,8 km
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Bergpaden, rotsen
Markering: Milestones
Totale hoogteverschil: 675 m.
Hoogste punt: 2.349 m.
Moeilijkheid: Middel (4/14)

Hoe kom je er?
Volg vanuit Spanje (Jaca) de N-330 richting
Frankrijk. Ga net voor de tunnel naar Frankrijk
rechtsafs richting Candanchú, de N-330a op.
Blijf deze weg volgen tot voorbij Candanchú
(richting de Puerto de Somport). Sla net voor
de grens met Frankrijk rechtsaf richting Astún
en neem iets verder de weg naar links richting
Hotel Europa. Parkeer de auto bij het hotel of
op het parkeerterrein dat iets verder terug langs
de weg ligt.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 42 48.544
Longitude: W 0 30.734
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