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Verslagen  >  6 daagse vanuit Bagnères de Luchon

6 daagse vanuit Bagnères de Luchon

2 vaders op stap met hun zoon

Verslag van Van de Velde Kris, 25 september 2010.

Zondag 15 augustus: Superbagnères (1800m) – Refuge d’ Espingo (1970m)

Duur: +/- 4u 10km
Klimmen: +/- 650m
Dalen: +/-550m

De lucht wordt steeds dreigender terwijl we richting Luchon rijden. In de Intermarché kopen we nog vlug de laatste
benodigdheden. Batterijen voor het fototoestel, een vaathanddoek en een flesje grenadine, garant voor een week
lang aperitief voor Lander en Martijn en de alcoholvrije versie van onze Ricard.
Ook de Intersport is gelukkig open op zondagvoormiddag, zodat we nog nieuwe slaapmatten kunnen kopen. De oude
zijn lek, dit werd de voorbije nacht pijnlijk duidelijk. 
Tegen 11u parkeren we eindelijk de auto op de parking van de zetellift naar Superbagnères, die ons vier voor 22€ in
geen tijd van 630m naar 1800m brengt.Het avontuur kan beginnen.
We volgen de GR10 richting refuge d’Espingo en laten al vlug de laatste dagjesmensen achter ons. Via een smal pad,
langs toch wel steile afgronden, bereiken we laat op de middag de doorsteek naar val d’Astau, waar we voor het 1st
ons middagpotje koken. 

 
Het zicht hier zou mooi moeten zijn, maar door de dikke mist zien we geen bal. Frustrerend. Na het eten bereiken
we na wat klimmen en dalen ‘Le Hourquette des Hounts Sees’.Via vele haarspeldbochtjes daalt het nu snel naar
Refuge d’Espingo Het is nog maar pas rond vieren maar door de dikke mist en zware bewolking is het zo donker dat
men zou zweren dat het reeds avond is! Bovendien is het koud en begint het te regenen. Van de Cirque d’Espingo en
het Lac d’Oo dat nu voor ons moet te bewonderen zijn, zien we niks. Godverdomme, hier is geen plezier aan. Het
oorspronkelijk plan om vanavond te stappen tot Refuge de Portillon, toch nog zo’n 2 uur, wordt opgeborgen en nog
voor negenen liggen we in een bedje in refuge d’ Espingo, vooral om ons op te warmen ,want ja,zelfs hier binnen is
het koud.
De gesprekken met de Fransen aan onze tafel tijdens het avondeten waren weinig bemoedigend. Zij stappen al gans
de week in zo’n weer, en morgen wordt blijkbaar van ’t zelfde voorspeld. Doem scenario’s spoken door mijn hoofd.
Hopelijk geraken we morgen verder dan refuge de Portillon, want de doorsteek van daar naar Soulac is bij dit slecht,
nat, mistig strontweer wellicht niet echt verantwoord…

Maandag 16 augustus: Refuge d’Espingo (1970m)– Lac des Isclots (2400m)

Duur: +/- 8u 11 km
Klimmen: +/-1000m
Dalen: +/-500m

Iets voor zevenen worden we gewekt door het binnenvallende licht. Ik spring op om door het venster te kijken.
Staalblauwe hemel! Het belooft een schitterende dag te worden. Nog geen klein uur later hespen we de rugzakken
om en vertrekken richting Portillon. De moraal is 200%! We vergapen ons aan Cirque d’Espingo en menen boven in
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het zuiden de besneeuwde helling van de col de Gourgs blancs te zien waar we over enkele uren zullen lopen.
Over een soort muilezelpad bereiken we na een kleine 2 uur de, op de gardien na, verlaten refuge du Portillon. We
eten wat rozijnen en trekken verder. Het kost wat moeite om het steile pad naar Tusse de Montarqué te vinden.
Het zicht op Lac du Portillon , steeds dieper onder ons, is verbluffend.
Even zien we terug de refuge d’Espingo: een klein stipje ver beneden ons. Na wat zoeken vinden we tussen de
rotsen een plaatsje vrij van schapenstront. -jawel, niet te geloven, schapenstront! Wat zoeken die beesten in
godsnaam hier op zo’n 2800m? – en koken er ons potje. Aiki Noedels. Best lekker, het moet gezegd. Vlak voor ons
gaapt een ravijn, met diep beneden Lac Glacé,-het meer heeft zijn naam niet gestolen, want zelfs nu in augustus
drijven er nog ijsschotsen in – en aan de overkant ervan zien we col des Gourgs Blancs, waar we op een of andere
manier naar toe moeten. Na de Aikis zoeken we onze weg verder. Het is bijzonder boeiend wandelen. Over een
blokkenveld trekken we rond het ravijn, waarna een steile afdaling volgt met nogal wat sneeuw.

 
We blijven dicht bij de rotsen en wagen ons niet op het steile, hard bevroren sneeuwveld. Uitglijden betekent in
een grote ijsplas terechtkomen… ! 

Al vlug staan we voor het laatste steile klimmetje naar col des Gourgs blancs. We rusten wat, en terwijl we nog wat
rozijnen eten overwegen we de verschillende mogelijkheden voor de klim, zoveel mogelijk tussen de sneeuwveldjes
door. We raken het niet echt eens en beslissen elk ons ding te doen: “Om het eerst boven, gasten!.” Nog geen
kwartier later komen we zo goed als samen boven. “Peace of cake!” Glacier des Gourgs blancs ligt nu aan onze
voeten. De stilte, eenzaamheid en weidsheid is hier overweldigend en op dit gemakkelijke terrein – relatief vlak en
zachte sneeuw – vorderen we snel. Algauw staan we voor alweer enkele verdomde, tamelijk steile puinhellingen naar
de meren…
Martijn zijn lampje gaat langzaam uit…Hij daalt trager en heeft hoofdpijn. Begrijpelijk, het is al een lange dag
geweest en die puinhellingen zijn er teveel aan.
Voor ons ligt nu Lac des Isclots. Van hieruit gezien een droom bivak plaats.



Na een beetje sukkelen om een rivier over te steken bereiken we de oevers en beslissen om de tentjes op te zetten.
Het is nog maar rond 17u en de zon staat nog hoog aan de hemel. We trekken ons Adams pakje aan,zepen ons zuinig
in met de 100% biologische afbreekbare zeep gekocht in Decathlon en plonsen in het meertje. Ijskoud, maar eens
eruit en in de zon worden we overvallen door een heerlijk tintelend gevoel. Het Ricardje (grenadine voor Lander en
Martijn), een minut soepje en pastaatje gaat er lekker in. Bij valavond kruipen we wat hoger op de rotsen om ons
zolang mogelijk te warmen in de ondergaande zon, en tegen 21u liggen we al op onze slaapmatjes. Niemand die
moet gewiegd worden.
Maar tegen middernacht staat Marc aan onze tent te schudden…:”Man, ik doe geen oog dicht van de kou. Mag ik je
skibroek?”

Dinsdag 17 augustus: Lac des Isclots (2400m)– Refuge de Viados (1760m)

Duur: +/- 8u 18km
Klimmen: +/-800m
Dalen: +/-1450m

Het is reeds na acht wanneer we uit de tent kruipen. Veel te laat, want de geplande tocht naar refuge de Viados is
best lang. De zon zit nog achter de bergen en er ligt bevroren condens op de rugzakken: niet te verwonderen op
2400m. Zonder te ontbijten vetrekken we. Ontbijten zullen we doen zodra we in de zon kunnen zitten…
We lopen algauw hoog boven Lac de Caillauas, zoals gisteren ingeschat op de kaart inderdaad onbereikbaar, tenzij
aan de stuwdam, maar daar bivakeren lijkt niet zo aantrekkelijk. Gelukkige beslisten we gisteren om aan het lac des
Isclots te blijven. De zon is intussen boven de bergen en we ontbijten dan ook eerst. Het eten uit Martijns rugzak
wordt een beetje herverdeeld onder Marc en ik , want de klim naar de Puerto de Auguas Tuertas zal niet van de
poes zijn.
We stappen verder en laten de afdaling naar Refuge de Soula rechts liggen en blijven zo op hoogte.
We passeren een oude mijnschacht met karretjes en volgen een soort spoorwegpad, uitgehouwen in de rotsen.
Mijn hart slaat over. Een gebouw staat pal op het pad en de poort erin is toe. Links ervan steile rotsen, rechts ervan
steile ravijn. Het zal toch geen waar zijn zeker dat het hier doodloopt. Als we moeten terugkeren en via Refuge de
Soula verder, kunnen we het wel vergeten om tegen vanavond in Viados te geraken. Na wat gewrikkel gaat de poort
gelukkig open en kunnen we verder.
Het pad is gemakkelijk en vlak en zo bereiken we al vlug de vallei van Aygues Tortes.
Door de brede, groene vallei gaat het tot aan de voet van de Puerto, en hier kiezen we voor een met steenmannen
gemarkeerd pad pal zuid en pal omhoog. Verdomd lastig. 20 stappen, even stoppen,naar omhoog kijken, terug 20
stappen…

De rugzak van 16kg is er nu wel te veel aan. Lander en Martijn zijn niet bij te houden. ’t Zal wel aan hun lichtere
rugzak liggen zeker, of worden de papas toch stilaan oud? We bereiken een klein plateautje, rusten wat, tanken wat
smeltwater en dan in één ruk naar boven. We zijn boven en dus in Spanje. Ik kan niet nalaten te zingen “Geef mij
maar alle dagen zon, E viva España!”.



We hebben een prachtig zicht op de Posets. Uitgelezen plaats voor een Ricaardje te drinken en ons potje te koken.
Wat later komt nog een groepje wandelaars – zo te zien een familie – aangewandeld. Zij hebben blijkbaar de route
langs de oostflank van de Bachimale gekozen. Weliswaar iets langer maar waarschijnlijk niet zo steil. Na het eten
dalen we af over een steil puinveld. Al vlug halen we de familie in. De jongste dochter van een jaar of 15 sukkelt
bang van steen tot steen. In de verte springt een steenbok, wat een contrast. We komen in een groene vallei,
bezaaid met narcissen en bereiken de afslag met de GR11 naar Refuge de Estos. Van hier moet het nog 1 ½ uur
dalen zijn naar Refuge Viados. Er wordt getwijfeld. Martijn en Marc zijn vastbesloten om morgen naar Refuge Estos
te gaan, en de dag erop naar de weg die naar Hopital de Banasgue leidt, teneinde zo 2 minder lange dagen te
hebben. Lander en ik willen naar daar via Viados ,Col de Eriste en Collada de La Plana. Maar volgens onze laatste
informatie, inmiddels 2 dagen geleden, wordt het morgen slecht weer en is het voor ons misschien ook beter via
Estos te gaan. Bovendien blijkt een cabane wat hoger een mooie, regenbestendige slaapgelegenheid en dat doet ons
nog meer twijfelen al dan niet door te gaan naar Viados.
De zekerheid van een frisse Cola in Viados geeft voor de jongens echter al vlug de doorslag: we gaan naar Viados.
Marc en Martijn zullen dan morgen 11/2 uur terugkeren, Lander en ik zullen doorgaan via Col de Eriste en Collada
de La Plana tenzij het bar slecht weer zou zijn.
Het gemakkelijke pad kronkelt verder door de groene vallei en het duurt verdomme erg lang tegen dat we na de
zoveelste bocht eindelijk de refuge zien liggen. De vreugde is groot. Het is intussen tegen 19u en we zijn allemaal
moe.
We wandelen het plateautje waar de refuge op ligt naar boven. De moed zakt een beetje in de schoenen, want we
komen een groepje zwaar bepakte jonge gasten tegen. We knikken goeiedag, “Ola, …Ola…”. Shit, de refuge is vast
volzet en bordjes maken duidelijk dat er niet gebivakeerd mag worden. Op het veldje voor de refuge ligt er nogal
veel volk, niet allemaal trekkers, het is hier immers te bereiken met de auto…
Het vriendelijke meisje aan de receptie maakt ons in gebrekkig Frans duidelijk dat we zeker kunnen blijven, en zelfs
nog kunnen eten voor avond, alleen zullen we misschien moeten bereid zijn om in het schamel huisje wat verderop
te slapen, afhankelijk van hoeveel reserveringen er al dan niet komen opdagen. Ik zeg haar lachend dat dat geen
probleem is, zolang er maar een warme douche is, en kan mijn oren niet geloven wanneer ze zegt dat we hier
kunnen warm douchen voor 2€! Nooit eerder meegemaakt… We moeten nog altijd lachen als we terugdenken aan
toen we 2 jaar geleden de gardien van refuge de Pombie hoorden antwoorden tegen iemand:” Mais non la douche
n’est pas froid…, elle est froid froid!”
We genieten buiten nog van de avond, de frisse pintjes en cola’s en het schitterende zicht op het Oosten met
Possets, Tucon Royo en Tuca de La Forqueta- allen 3000 plussers- maar vooral de grote fallus ervoor, de Puntal de
Barrau springt in het oog.
De familie die we zagen op Puerto de Auguas Tuertas komt nu pas aan, ze hebben er bijna 12u over gedaan om van
refuge de Soula tot hier te geraken! Moedige mensen..
Het avondmaal is heerlijk (15€ per persoon) en uiteindelijk krijgen we na enige verwarring –Marc moest absoluut
alleen mee naar een ander gebouw om te slapen – een slaapkamer van 4 toegewezen (10€ per persoon), helemaal
voor ons alleen dus. Wat ons betreft is Viados een echte aanrader.

Woensdag 18 Augustus :Refuge de Viados (1760m)– Ibon Gran de Batiziellas (2330m)

Duur: +/- 8 u 14 km
Klimmen: +/-1200m
Dalen: +/-760m

Tegen 8 hebben we terug de rugzak aan. Het weer valt mee. Er hangen wel zware wolken maar de zon komt er hier
en daar door en er hangt gelukkig geen mist. We nemen afscheid van Marc en Martijn, en spreken duidelijk af aan
de bar van camping Aneto, langs de weg naar Hopital de Benasque, morgen vanaf 15u. 
De weg klimt gestaag. We kruisen een herder die een kudde te hoog afgedwaalde koeien terug naar beneden jaagt.
Een mooi schouwspel. Dan gaat het anderhalf uur steil omhoog, eerst over weide en later over puin naar Col de
Eriste , die we ruim voor de middag bereiken. We haasten er ons weg, want er staat een snoeiharde wind, en er
vormen er zich een soort mini-windhoosjes die een knallend geluid maken. Na een steile afdaling over –alweer- puin
bereiken we Ibon de Lardeneta en koken er onze rijst.



Het weer wordt dreigender. Samen met het riviertje vanuit het meer duiken we Vall de Llardeneta in en zien
wandelaars van de Posets komen, die nu volledig in de wolken zit. Maar we vergapen ons vooral aan de grillige vorm
van de Forcan Alto aan de andere kant. 
We zien Valle des Ibons nu duidelijk voor ons naar het Z.O. klimmen en het terrein laat toe om er pal naar toe te
stappe, zonder al veel hoogte te verliezen. Mogelijk uitwijkpunt bij slecht weer, refugio Angel Orus, laten we
letterlijk en figuurlijk rechts liggen. Het is mooi wandelen in het grasland, bezaaid met enorme rotsblokken,
bovendien zien we enkele gemzen met jongen. Het begint te regenen en wat lager zien we de cabane, vermeld op
de kaart. We dalen ernaar af, maar het is een laag kot waarin geslapen kan worden, meer ook niet. We zien van
hier ook duidelijk de refuge Angel Orus liggen, een mooi gebouw zo te zien.Het is opgehouden met regenen en we
beslissen door te stappen naar Ibon de Grist en er te bivakkeren.
Na wat klimmen bereiken we het meer.maar intussen is het beginnen gieten. Eerlijk, diep van binnen beklaag ik me
een beetje niet gestopt te zijn aan de cabane. Lander loopt de oevers af op zoek naar een bivak plaats, en vindt
een mooi zakmesje, maar wat mij betreft geen geschikte plaats. De bodem is er of rotsig, of erg drassig. Ik kan hem
gemakkelijk overhalen door te stappen en Collado de la Plana – zo”n 350m hoger of dus een uurtje stappen- , nog
te ronden, om aan de meren aan de overkant te zoeken naar een bivakplaats. Intussen zou het beter weer moeten
worden want heel in de verte, vanwaar de wind komt, zien we de zon door de wolken priemen.
Zo tussen 15 en 16u staan we aan een mooie, klein meertje vlak onder de col.

De zon komt er weer volop door, en er is zowaar een veldje met bijhorend rotsmuurtje gemaakt aan de oever. We
twijfelen even. Toch maar niet. We zitten hier op 2700m, en het weer is nog erg onstabiel. We lachen als we
denken aan het onweer avontuur van Willem vlak onder de Aneto en willen dit toch liever niet meemaken. (Zie
reisverslag: een Aneto avontuur)
We ronden dan ook de Col en zetten ons even om de vallei voor ons te bewonderen. De stenen stralen een soort
warmte uit en het is er stil. On-ge-loof-lijk, machtig, stil! Als je er ooit komt, moet je er zeker luisteren naar de
stilte!
Voor ons zien we mooi de Agujas de Perroma liggen, waar we volgens de kaart ZO of NW voorbij kunnen ..We kiezen
NW. We vermijden er een erg steil stuk helling mee vlak boven Ibones d’Escarpinosa..
Maar ook op onze route komen we algauw terecht in een immens, best wel steil, blokkenveld 
Behoedzaam glijden, kruipen, sukkelen we naar beneden. Moeilijker dan gedacht bereiken we uiteindelijk het meer
vlak ten NW van de Agujas de Perroma. Het is nu tegen 18u aan, en we vinden algauw een droog, vlak plekje voor
de tent niet ver van het riviertje komende van het meer. De laatste 2 mensen zagen we nu zo’n 5 uur geleden.
Moederziel alleen genieten we, vader en zoon, van een lekker soepje en wat gekookte rijst. De teruggevonden
chocolade bij de thee gemaakt met het water geschept (wel opletten om geen van de vele kikkers mee te hebben)
uit het riviertje is de kers op de taart. Alleen die muggen, daar krijgen we het van.
Terwijl we de hete thee slurpen, en muggen slaan, bewonderen we de gloed van de ondergaande zon op het
Maladeta massief in het Oosten. Ook de gloed op de Agujas de Perroma, waarvan het afbrokkelende puin tot aan
onze tent reikt, is fascinerend. Het is nu volledig uitgeklaard en we verheugen ons al op de zonsopgang morgenvroeg
boven het Maladeta massief.



Donderdag 19 augustus : Ibon Gran de Batiziellas (2330m)– Camping Aneto.(1260m)

Duur: +/- 3u 7km
Klimmen: +/-0 m
Dalen: +/- 1100m

Rond 6u30 begint het schouwspel van licht in het Oosten, helaas een beetje verstoord door wat laaghangende
bewolking.Bijna een vol uur genieten we ervan vanuit de tent. Dan pas kruipen we eruit, ontbijten we en dalen
verder af.

Algauw komen we nu de eerste mensen tegen die, ofwel van refuge d’Estos moeten komen of van de parking aan de
weg richting Hopital de Benasque
Het is nog geen middag of we staan aan Camping Aneto, ruim drie uur eerder dan het afgesproken en vroegst
geschatte uur. Nog geen Marc en Martijn te zien. Ook niet te bereiken op zijn GSM Hé, GSM! Voor het eerst sinds 5
dagen terug netwerk. Vlug even bellen naar mama dat we nog leven.
We eten een pizaatje in de bar van Camping Aneto, eerst buiten, later binnen want het begint terug te regenen. Dan
gaan we terug naar de receptie en daar staan ze te wachten: Marc en Martijn. Hebben deze morgen lang, lekker
geslapen in refuge Estos, waarover ze niet al te spreken zijn. Onvriendelijke gardiens en eten niet te vergelijken
met Viados.
Het is inmiddels half drie, en de bus naar Hopital de Benasque is perfect op tijd. We willen vandaar onze laatste
tocht starten, terug naar de auto in Luchon. 
Ik probeer van de buschauffeur te weten te komen wat Hopital de Benasque nu precies voorstelt. Op de kaart staat
er een tekentje van hotel en refuge. “Hopital de Benasque, village? Refuge et hotel? Er volgt een vloeiend antwoord
in het Spaans van ettelijke minuten, waar ik geen bal van snap, maar intussen zijn we in Hopital de Benasque en het
is nu wel duidelijk: één groot, duur ogend hotel. Hij maakt ons ook duidelijk dat, als we verder willen naar
‘refugio’, we bij moeten betalen. Refugio is Refugi de la Renclusa, weg van onze geplande weg, en de laatste
camping, camping Valero zijn we toch wel een heel tijdje geleden voorbij gereden. Met de moed der wanhoop stap
ik het hotel binnen om naar de prijs te informeren; terwijl de anderen buiten wachten. Ik voel me niet echt op mijn
gemak met mijn vuile wandelshoenen en kleren aan de chique balie tussen proper gewassen mensen met kreukvrij
gestreken polootjes aan. Maar de prijs valt redelijk mee, 41€ per persoon, inclusief ontbijt en geen 70 zoals
gevreesd. Intussen is het beginnen regenen en de keuze is dan ook rap gemaakt. Martijn is in zijn nopjes. Voor het
eerst in zijn leven op hotel!
Het diner laten we aan ons voorbij gaan, we beslissen zelf te koken op onze kamer van vier.Uit gaan eten willen we
houden voor morgen, als onze tocht er volledig opzit. We schuiven het bureautje voor het venster dat we helemaal
openzetten en koken er op onze gaspitjes onze laatste pasta. Met dat venster open hebben we toch nog het gevoel



buiten te leven maar we prijzen ons ook gelukkig toch binnen te zitten want de regen valt intussen met bakken uit
de lucht.

Vrijdag 20 augustus: Hopital de Benasque (1770m)– Luchon (1200m)

Duur: +/- 6u 12km
Klimmen: +/- 600m
Dalen: +/- 1500m

Het ontbijt is zoals verhoopt een uitgebreid buffet, en we eten, zoals gisteren reeds voorgenomen, dan ook zoveel
dat ze er hier nog lang zullen van spreken. Bij de jongens vallen vooral de doghnuts in de smaak. Er staan zelfs
kleine flesjes wijn waarvan we er eentje meenemen voor vanmiddag.

Nog voor acht beginnen we aan onze laatste tocht. Het is fris, maar mooi weer. Over een gemakkelijk pad gaat het
recht naar omhoog. Na een dik uur bereiken we een plateau en we zetten ons om naar het Maladeta massief te
kijken voor ons. We halen de kaart uit en proberen de verschillende pieken te benoemen. We vragen hulp aan een
Spaanse die ons passeert. Ze spreekt vlekkeloos Engels en blijkt een uitstekende gids. Ze was nog geen 10 toen ze al
op de Aneto stond. De Aneto zelf kunnen we niet zien van hier maar wel de Port Superior en de Aneto gletsjer. We
overlopen heel de kaart met haar. Lander en ik kijken naar elkaar… De tocht voor volgend jaar krijgt al vorm, met
daarbij de Aneto: zeker!
We stappen verder en bereiken al vlug Ibon de Gorgutas en wat hoger de doorsteek naar Cirque de La Glère. Net als
we bovenkomen zoeft op enkele meters een lammergier voorbij. In-druk-wekkend. Spanwijdte meer dan 2m. Even
staan we aan de grond genageld.
En dan gaat het bijna vertikaal naar beneden …

Een echte muur, en zelfs nu, eind augustus nog een beetje sneeuw. Na een uurtje steil dalen wordt het terrein
vriendelijker en we komen in groene weiden. Het is warm. Erg warm, en het pad stijgt terug , naar Col de Sacroux.
Lander krijgt het even moeilijk en we rusten dan maar wat. Wat later komen we in een erg steile weide terecht
waar geen pad meer te bespeuren is. We koken ons laatste potje en overschouwen intussen de weide om te zien hoe
we het karrenspoor diep onder ons best kunnen bereiken want daar moeten we hoe dan ook naar toe. Het flesje wijn
van bij het ontbijt smaakt.
We besluiten een stuk over het dikke gras, recht naar beneden te glijden. Het is hilarisch, maar ook soms wat
pijnlijk en we dalen snel. Tot aan het karrenspoor glijden we niet, want plots is er struikgewas en moeten we terug
recht staan. Eens aan het karrenspoor gaat het in ontelbare haarspeldbochten en door bos naar beneden, en naar
beneden en naar beneden tot we eindelijk uitkomen op de weg van Hospice de Franche naar Luchon, zeker nog 6km
van hier. We laten de rugzakken bij de jongens langs de rivier, en Marc en ik stappen liftend richting Luchon.
Welgeteld 6 auto’s later stappen we in bij een vriendelijke gast van rond de 50 die ons afzet vlak aan onze auto.
Wat een meevaller. Nog geen 2 uur later drinken we ons aperitief in de avondzon op de camping Municipal van
Castillon de Saint Martory. Ook het eten , confis de Canard in het enige restaurantje van het dorp, chez Kiki is een
ongelooflijke meevaller. Bovendien is de ambiance onbeschrijflijk want het is fête du village en we zitten tussen de
locale mensen aan tafels die gewoon langs de straat staan, zelfs tot in het bushok toe. Er wordt zelfs een dansje
gedaan op straat, tant pis voor de zeldzame auto die doormoet…
We genieten en maken een praatje met de mensen van het dorp…
”Comment? Vivre comme Dieu en France?”. Ze lachen. Rare jongens die Belgen. Nee, dat gezegde kennen ze hier
niet…

Zaterdag 21 augustus, 8u30. Beetje zere kop. Schitterend weer, warm en geen wolkje aan de lucht. We rijden weg
en zwaaien nog even naar de vriendelijke campinguitbaters.
Ruim 1000km wachten ons richting Vlaanderen. Aan de horizon in het zuiden zien we nog de Pyreneeën. De auto-CD
speelt Fleetwood Mac… “The sun is shining, but it is raining in my hart”

Conclusie
Mooie, gevarieerde tocht zonder technische moeilijkheden (althans in augustus). Vooral dag 2 is erg

mooi en spectaculair. Het traject vanaf Portillon is wel niet gemarkeerd (HRP)maar relatief

gemakkelijk te vinden voor wie een beetje overweg kan met de kaart.

Reacties

filip op 27 september 2010 om 8:48

http://www.hiking-info.net/forum/member/0/


Kris,

leuk om lezen, ik weet wat het is, hopen op beter weer, afhangen van anderen… maar meestal komt
het toch goed, 
ik heb dit weekend digitaal boek ‘mijn tour 2010’ doorgestuurd, ik zal hem dan ook eens digitaal
doorsturen naar jou, het was ook voor mij terug een prachtige reis en vooral een mooie
levenservaring,

mvg

Willem op 30 september 2010 om 13:27

Hey Kris,

Leuk verslag, vlot leesbaar, veel herkenbare plaatsen. Bij dat gebouw op het mijnspoor had ik een

identiek paniekmoment. Grappig om daar door dat donker hol te moeten 

U bent aan het woord

Naam:
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 Onthou mijn gegevens

 Hou me op de hoogte van verdere reacties?
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