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Spaanse Pyreneeën op sneeuwschoenen 
Zaterdag 10 maart – vrijdag 16 maart 2018 

 
Encantats: 'betoverend', 'magisch' dit is het gevoel dat deze bergstreek in de 
Spaanse Pyreneeën bij ons oproept. Het Encantats gebergte ligt in het Spaanse 
Nationaal Park Aigües-Tortes en is de ideale plek voor een wintertocht. Er is een 
netwerk van verwarmde en bemande hutten om ons op sneeuwschoenen te 
verwelkomen. Het terrein is bezaaid met meertjes. Hoge cols en toppen behoren ook 
tot de mogelijkheden als de condities dit toelaten. We zijn zes dagen aan het 
wandelen in dit winterwonderland, van hut naar hut, van vallei naar vallei. Alle hutten 
liggen boven de 2000 meter wat zorgt voor het echte berggevoel. We stoppen 
regelmatig bij een (bevroren) meer of op een top om te genieten van het uitzicht of 
van een picknick met warme thee en koffie. In de gezellige hutten komen we ‘s 
avonds weer op krachten met een goede Spaanse avondmaal. Dit is de ultieme 
winterervaring in een gebied dat voor Nederlandse sneeuwschoenliefhebbers nog 
nauwelijks bekend is!  
 
Conditionale zwaarte: *** 
 
De tocht is geschikt voor ervaren bergwandelaars die gewend zijn met een rugzak 
van hut naar hut te trekken. Ervaring op sneeuwschoenen is niet noodzakelijk. Wel is 
het belangrijk dat je houdt van sneeuw en winterse temperaturen. 
 

 
 
Dag 1 
We starten op zaterdagavond in het Val d'Aran (bijvoorbeeld goed bereikbaar vanaf 
het vliegveld van Toulouse). Na een eerste kennismaking en bespreking van onze 
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geplande route, checken we het materiaal en worden sneeuwschoenen, pieps, schep 
en sonde uitgedeeld. Overnachting in twee- of meerpersoonskamers in een hotel of 
gite. Indien beschikbaar kan op verzoek een eenpersoonskamer worden 
gereserveerd (hier zijn meerkosten aan verbonden). 
 
Dag 2 
Met auto of minibus rijden we vanuit het plaatsje Arties zo ver mogelijk omhoog het 
dal van de Valarties rivier in. We parkeren rond 1380 meter (afhankelijk van de 
sneeuwcondities) en gaan vervolgens verder het dal omhoog in naar de Refugi 
Restanca (2010 m.). In de middag besteden we tijd aan oefeningen met pieps, schep 
en sonde. Misschien in combinatie met een tocht naar het Lago del Mar (2250 m.) 
als alle condities mee zitten. 
Zonder extra lusje: looptijd: 3 uur; + 700 m. en – 0m. 
Met extra lusje: geschatte looptijd: 5,5 uur ; max: 950 m en – 250 m 
 

 
 
Dag 3 
We verlaten de hut en trekken in zuidoostelijke richting naar de Col de Crestada 
(2613 m.). Tijdens de afdeling komen we langs heel veel bevroren meertjes en in het 
begin van de middag bereiken we de hut Ventosa i Calvell (2220 m.). aansluitend 
kunnen de liefhebbers nog een extra lusje maken rond de meertjes en topjes van de 
Bony dels Estanys de Colieto (2423 m.) 
Looptijd: 5,5 uur; + 900 m. en – 700 m. 
 
Dag 4 
Vanaf de Ventosa hut klimmen we eerst in noordelijke richting om vervolgens af te 
buigen naar het noordoosten: de Port de Caldes (2567 m.) Vanaf deze col is het nog 
maar 100 meter tot het nabijgelegen topje (2671 m.). Een afdeling – alweer langs 
veel bevroren meertjes – brengt ons naar de Refugi Colomers (2135 m.) gelegen aan 
het Lac major de Colomers.  
Looptijd 4 uur; + 500 m. en – 600 
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Dag 5 
Vanaf de Colomers hut klimmen we naar de col genaamd Port de Ratera (2590 m.), 
het topje genaamd Tuc de Ratera (2843 m.)  kunnen we bij goede condities erbij 
pakken via de minder steile zuid flank. Een afdaling leidt naar de refugi Saboredo 
(2310 m.). De Saboredo is een kleine knusse hut met uitzicht op steile graniettoppen. 
Looptijd 5 uur; + 700 m. en – 400 m. 
 

 
 
Dag 6 
Vandaag doen we eerst een beklimming van de Tuc Gran de Sendrosa (2703 m.) en 
vervolgens steken we door naar de refugi Amitges (2380 m.) om daar nog een 
laatste nacht te blijven slapen. of 2) via een andere meer noordelijke route en onder 
andere de Tuc de Pishader (2537 m.) terugsteken naar de Colomers hut.  
De Amitges hut ligt onder de geweldige steile granietnadels van de Aiguilles 
d’Amitges en is de eerste hut met de mogelijkheid warm te douchen.  
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Voordeel van een terugtocht naar de Colomers hut is dat we zonder taxi weer 
terugkomen bij de auto op de laatste wandeldag. 
 

 
 
Dag 7  
Afhankelijk van de tocht van gisteren hebben we twee verschillende mogelijkheden 
om deze schitterende tocht door de Encantats te beëindigen: 1) Vanaf de refugi 
Saboredo dalen we af naar het plaatsje Espot op zo’n 1200 meter en vanaf hier 
hebben we een transfer. 
Vanaf de Colomers hut stijgen we nog laatste colletje over op zo’n 2040 meter om 
vervolgens weer terug te komen bij de auto’s in het dal van de Valarties. 
Hoe dan ook: in de middag kunnen we in het dal genieten van Spaanse tapas en 
terugkijken op een week midden in de sneeuw en de ruige Pyreneeën toppen. 
 
NB: de definitieve route zal eind 2017 bekend worden gemaakt (pas dan kunnen de 
hutten worden gereserveerd). 
 
Inclusief 
- Mountainleader 6 dagen 
- Lawinepieps, schep en sonde 
- Transfer in het gebied 
- Halfpension 
 
Exclusief 

- Sneeuwschoenen en stokken (deze zijn te huren voor 5 euro per dag). 
- Drankjes en picknicks (lunchpakketten zijn te bestellen bij de hutten voor rond 

de 10 euro per stuk). 
 
Prijs  
€ 815,- 
 
Er kunnen 9 deelnemers mee (minimum: 6) 
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Voor meer informatie, neem contact op met: 
 
Anne van Galen 
 
In Nederland:  0310651262526 
In Frankrijk:   0033644308642 
anne@overdebergen.nl 
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Overnachtingsadressen: 
 
 
www.restanca.com 
www.refugiventosa.com 
www.refugicolomers.com 
www.facebook.com/Refugi-Saboredo-133028423385494 
www.amitges.com 
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Materiaallijst 
 
Rugzak (40-50 liter) 
Bergschoenen 
Sneeuwschoenen 
Skistokken 
Fleece jack 
Winddichte en sneeuwafstotende broek (niet te zwaar) 
Gamaschen (alleen als broek niet goed over de schoenen sluit 
Waterafstotende handschoenen of wanten 
Extra wanten (voor als de handschoenen nat en koud zijn) 
Muts 
Sjaal of buff 
Wind- en waterdicht jack 
Zonnehoed of pet 
Zonnebrandcrème (geschikt voor de winter en hoge factor, minimaal 20) 
Lippenbalsem 
Goede zonnebril met hoge bescherming (klasse 4) 
Sneeuwbril 
Klein hoofdlampje (niet strikt noodzakelijk, want alle hutten hebben elektriciteit) 
Veldfles of drinksysteem van min. 1 liter 
Thermoskan (ongeveer 3/4 liter) 
Thermo-ondergoed (lange broek en shirt met lange mouwen) 
Fleecetrui 
Bergsokken, minimaal 2 paar 
Droog shirt en droge broek voor in de hut 
Lakenzak 
Snel drogende handdoek 
Toiletspullen 
Oordopjes 
 
Paspoort 
Zorgverzekeringspas, bergsportverzekeringspas 
Contant geld / bankpassen 
Telefoon en oplader 
Fototoestel 
 
Kleine EHBO met extra compeed 
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