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195 - Torreta de Cadí
Deze wandeling vanuit het dorpje Adraén is een lange route van bijna 30 kilometer en meer
dan 1.300 meter hoogteverschil naar de Torreta de Cadí, een top op 2.561 meter hoogte in het
Parque Natural Cadí-Moixeró, een gebergte net onder het hooggebergte van de Pyreneeën. De
uitzichten vanaf deze top zijn spectaculair, onder meer op de Pedraforca.
Loop vanaf het dorp Adraén (1) terug tot aan de asfaltweg en negeer het pad links. Ga op
de C-462 linksaf (2). Iets verderop bij een aantal wegwijzers en een breed pad rechts (3)
gaan we rechtdoor. Zo'n vijf minuten verder gaan we rechts van de weg af, een paadje
omhoog, bij wit-gele markering (4).
Op dit stuk door het bos is het pad wat moeilijk te vinde, maar met wat zoeken komen we
uiteindelijk uit op een breed pad (5) waar we rechtsaf slaan.
Na zo'n 45 minuten, net voor de ruïne van Cortal del Porta, volgen voor een bocht we de
wit-gele markering naar rechts (6). Ruim 20 minuten verder komen we uit op een breed pad
(7) en gaan we rechtsaf.
Zo'n 10 minuten verder komen we uit op een ander breed pad (8) waar we de markering
naar links volgen. Via dit pad komen we uiteindelijk uit op een kruising met wegwijzers
(Cruce de Prat Major) (9) waar we rechtdoor gaan, de brede onverharde weg op.
We volgen deze onverharde weg geruime tijd totdat we op een smaller pad uitkomen (10).
Hier volgen we de wegwijzer naar de Torreta de Cadí naar rechts. Via dit pad klimmen we
de laatste 200 meter naar de top van de Torreta de Cadí (11).
Vanaf de top (11) lopen we terug naar de splitsing met de onverharde weg (10), waar we nu
het wit-geel gemarkeerde pad PR-C 122 rechtdoor naar Adraén volgen, dat ons terug naar
de Prat Major (9) leidt. Hier slaan we rechstaf op de onverharde weg en dan meteen links
het pad op naar Adraén.
Na zo'n 25 minuten, op de Collet de Bacanella (12) houden we rechts/rechtdoor aan, verder
richting Adraén. Het pad is gemarkeerd met wit-gele paaltjes. Weer een halr uur later
komen we uit op een onverharde weg (13) waar we linksaf slaan.
We volgen deze onverharde weg (zonder markering) ruim een half uur tot we in een bocht
aan onze rechterhand een klein paadje zien liggen (14), dat een doorsteekje is terug naar het
wit-geel gemarkeerde pad. Na een minuut komen we uit op het wit-geel gemarkeerde pad,
dat ons weer laat klimmen.
Via dit pad komen we uiteindelijk weer uit op de C-462 (3), waar we linksaf slaan en
teruglopen naar Adraén (1).

De Feiten
Duur: 7:00 uur
Lengte: 29,4 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde wegen, paden
Markering: Wit-geel (grotendeels)
Totale hoogteverschil: 1.329 m.
Hoogste punt: 2.561 m.
Moeilijkheid: Zwaar (9/15)

Hoe kom je er?
Neem op de N260 van Bellver de Cerdanya
naar La Seu d'Urgell, voordat je La Seu
d'Urgell inrijdt, de rotonde naar links en ga dan
direct op de rotonde hierachter rechtdoor langs
de brandweer, de C-462 op. Volg de C-462 zo'n
20 kilometer, via El Ges tot aan Adraén. Sla bij
Adraén rechtsaf richting het dorp en parkeer de
auto ergens aan het begin van het dorp.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 42 16.508
Longitude: E 1 29.975
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