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FICHE TREKKING 

Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de 

‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel 

verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!  

Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar 

hikingadvisor@gmail.com. 

 

Steekkaart 

Gebied: Centrale Pyreneeën  

Land: Frankrijk - Spanje 

Route: gebaseerd op route van Ton Joosten uit "De 15 mooiste huttentochten in de 

Pyreneeën" (bestaande route of zelf uitgestippeld) 

Aantal wandeldagen: 4 

Reisperiode en condities: eerste week van juli 2011. Zonnig gestart, regenachtig en zelfs  

mistige middelste twee dagen en zonnig geëindigd. 

Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):  

Dag 1: Gavarnie - San Nicolas de Bujaruelo (960 hm stijgen – 930 hm dalen - onze staptijd 

was 5u) 

Dag 2: San Nicolas - vallei van Ordesa - Refuge de Goriz (1100 hm stijgen – 280 hm dalen - 

onze staptijd was 7u) 

Dag 3: Refuge de Goriz - breche de Roland - Refuge des Sarradets (730 hm stijgen – 300 hm 

dalen - onze staptijd was 4u15’) 

Dag 4: Refuge des Sarradets - Gavarnie (0 hm stijgen – 1074 hm dalen - onze staptijd was 6u) 

 

Praktische info 

Bereikbaarheid + nuttige links 

Wij zijn met de auto tot in Gavarnie gereden. 

Met de trein rijd je tot Lourdes (TGV). Vanaf Lourdes neem je de bus tot in Luz-St.-Sauveur 

(overstappen in Pierrefitte-Nestalas) en vanaf Luz de bus van een privé-onderneming naar 

Gavarnie. Er gaan blijkbaar maar 2 bussen per dag naar Gavarnie dus goed op voorhand 

informeren! 

 

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart 

Mapa Excursionista 24 “Gavarnie Ordesa” (Institut Cartogràfic de Catalunya) 1 :50 000 
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1748OT (IGN) “Gavarnie - Parc National de Pyrénées”  1 :25 000 (in principe overbodig maar 

ik vind het plezanter om op  1 :25 000 te oriënteren dus vooral interessant voor voormiddag 

dag 1 en volledig dag 4). 

Gebaseerd op een route van Ton Joosten uit zijn boek “de 15 mooiste huttentochten in de 

Pyreneeën” (uitgeverij Elmar). 

 

Ervaren terrein- en weerscondities  

Zeer gevarieerd terrein. Eerste dag langzaam stijgen door de groene vallei tot aan de pas, 

daarna zakken tot Meson de Bujaruelo.  

Tweede dag de vallei van Ordesa tot het einde is rustig en in het groen. Vanaf de Circo de 

Soaso begint het hooggebergtegevoel te groeien tot aan de hut. 

Derde dag constant stenen en blokken met overschrijding van de Breche de Roland. Na de 

breche stukjes sneeuwveld afgewisseld met puin. 

Vierde dag zakken over blokken en sneeuw naar de groene vallei van de eerste dag. 

Typische weersomstandigheden rond de grenskam van de Pyreneeën. Derde dag bewolkt 

aan de Spaanse kant en dikke mist aan de Franse kant. Eerste en vierde dag stralend weer. 

 

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit) 

Het is geen uitgepijlde route, maar op basis van de route en de kaart is het meeste wel goed 

te vinden. Enkel derde dag tussen Refuge de Goriz en Refuge des Sarradets kan voor wat 

moeilijkheden zorgen voor wie niet veel ervaringen heeft met oriënteren. 

 

Bevoorrading (voeding en water) 

Bevoorraden best in Gavarnie. In de hutten zijn lunchpakketten te kopen maar uiteraard 

tegen een overdreven prijs… Water kan in de hutten aangevuld worden.  
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Overnachting + nuttige links 

Maison Du Parc is geen aanrader, ze weten er niet meer dan de meteo van het internet en 

staan ook niet te springen om veel uitleg te geven toen wij er waren. 

Je kan er wel interessante boekjes kopen over de fauna en flora van de Pyreneeën. 

De Gendarmes (zitten op de route richting de Cirque) zijn veel vriendelijker en gedienstiger 

en overlopen echt je route met je als je dat vraagt en leggen er hun uitgebreide meteo 

naast!  

 

*Hotel Compostelle * 

Sylvie is de lichtjes gekke eigenares maar heel lief en begaan met "haar" wandelaars. Veilige 

weide/parking achter het hotel om je wagen achter te laten. In de kelder kan je ook je 

bagage achterlaten voor je terugkeer. Vraagt een gedetailleerde beschrijving van je route en 

vraagt om te bellen als je een variant maakt zodat ze het kan in de gaten houden als je niet 

op tijd terug zou zijn… 

Degelijk ontbijt, oude maar nette en leuke kamers. Eten doe je 's avonds in Gavarnie zelf 

(enkel kamer met ontbijt mogelijk). Leuk en lekker restaurant recht over het hotel. Ligt vlak 

naast het kerkje met schitterend zicht op de Cirque. 

Rue De L’Eglise, Gavarnie - T: 0032 562 92 49 43 – compostelle@gavarnie.com – 

www.compostellehotel.com. 

Wij betaalden €132 voor twee nachten voor twee personen (kamer met ontbijt). 

Uiteraard zijn er in Gavarnie heel wat meer mogelijkheden om te verblijven (hotels, 

chambres d’hôtes, Gites d’étape,…). 

 

*Meson de Bujaruelo* (1338m) 

Redelijk drukke refuge in het weekend. Bereikbaar per auto dus wordt als uitvalsbasis 

gebruikt voor weekenduitstapjes en familieweekends. Ontvangst blijft desondanks heel 

warm en vriendelijk! 

Luxekamers per 2 of 4 met aparte douche en WC, kussens en donsdekens met overtrek! 

Geen korting met KBF-kaart, €39,00 per persoon halfpension voor kamer per twee, €35,00 

voor kamer per vier. 

Eenvoudig maar lekker en voedzaam eten, trekkerskeuken aanwezig. 

Vroeg ontbijten (voor 8u...) moeilijk maar kan wel klaargezet worden in  

de trekkerskeuken. Avondmaal is sowieso pas om 20u30. 

Picknick en brood kopen voor volgende dag geen probleem. 

Spreken eerder gebrekkig Frans en Engels maar doen veel moeite als je zelf geen Spaans 

kent… 

Reserveren lijkt aangewezen maar buiten het weekend wel te wagen zonder. 

www.refugiodebujaruelo.com – T: 0034 974 486 412 – info@mesondebujaruelo.com  
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* Refuge de Goriz * (2160 m – maximum capaciteit 96 personen – hele jaar open) 

Oud, maar volop in renovatie. Noodsanitair in containers buiten (lavabo, douche en WC). 

Eten viel redelijk goed mee (minste van de drie hutten) maar wel heel voedzaam. 

Vriendelijke bediening ondanks de volledig bezette hut en enkele kampeerders rond de hut 

die door het slechte weer ook binnen kwamen om mee te eten. Engels of Spaans is de 

voorkeurtaal. Vanaf deze hut kan je onder andere de Monte Perdido of de toppen van de 

Cirque de Gavarnie beklimmen. Kastjes met sleutel voorhanden om bagage achter te laten. 

De typische “beddebakken” in drie etages om te slapen, wel met 30 in de kamer. 

Enkel kopen van picknick mogelijk en andere kleine boodschappen, brood apart kopen is niet 

mogelijk! 

Mogelijkheid om te bivakkeren en trekkerskeuken aanwezig op einde van de eetzaal. 

Tarief was €27 per persoon half pension (korting KBF). 

Reserveren is noodzakelijk! 

T: 0034 974 341 201 

 

* Refuge des Sarradets of Refuge du Brèche de Roland * (2587m – maximum capaciteit 57 

personen – uitgebaat van mei tot eind september – buiten seizoen ombewaakt open voor 30 

personen) 

Ook een oude maar veel gezelliger hut dan in Goriz. Van  op het terras schitterend zicht op 

de Grande Cascade in de Cirque de Gavarnie en de Brèche de Roland. 

Sanitair in de hut, geen douche. Stromend water enkel in de namiddag verzekerd aangezien 

de aanvoer van de gletsjer komt en ’s nachts kan dichtvriezen.  Verzorgde groepskamers van 

max. 15 personen. 

Maaltijden zeer lekker! Ook hier picknick kopen mogelijk, brood apart niet mogelijk. 

Mogelijkheid om beklimmingen te doen samen met de waard (bijv. Taillon, Monte Perdido). 

Klimwerk mogelijk op de Pic des Sarradets. 

Mogelijkheid om te bivakkeren, ook hier trekkerskeuken. 

Tarief was €30,70 per persoon in half pension (KBF-korting) 

Reserveren is noodzakelijk!  

T: 0032 683 38 13 24 

 

Opmerkingen: prijzen 2011! 

 

Optioneel: Tips rond materiaal 
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Eventuele gebruikte hulpmiddelen: geen, eventueel randonéetouw voor terrein vlak voor 

Breche de Roland, maar hebben het niet echt gemist.  (vb. pikkel, stijgijzers, 

sneeuwschoenen, langlaufski’s) 

 

Conclusie: Wat vond je van de tocht? 

Zalige tocht om er eens kort uit te zijn. 

Verschillende mogelijkheden om te verlengen (Monte Perdido, zijsprong naar Torla op de 

tweede dag,…). Iedere dag biedt een ander landschap en andere uitdagingen. 

Fysiek moet je wel redelijk in orde zijn, tweede dag zoals hier beschreven is lang (kan 

gesplitst worden door er een korte dag van te maken en in Torla te overnachten), derde dag 

iets technischer (steenslag, puinhelling, sneeuwvelden) en moeilijker qua oriëntatie maar als 

je het in deze volgorde doet heb je tijd genoeg om je stapzekerheid terug te vinden. 

Echter niet aan te raden voor mensen die de eerste keer de bergen intrekken, nog niet echt 

stapzeker zijn op geaccidenteerd terrein of niet gewoon zijn om zelf te oriënteren!  

 

Foto’s 

 Link naar online fotoalbum: 

http://www.flickr.com/photos/70844339@N07/sets/72157628174151941/ 

 Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 30 foto’s te sturen via 

wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com  

 

Reisverslag 

 Geen reisverslag beschikbaar 

 Link naar online reisverslag:       

 Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar 

hikingadvisor@gmail.com  

 

Contactgegevens 

 Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via dries.bullynck@telenet.be (geef 

hier je emailadres in) 

 Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag 

zal doorspelen aan de schrijver 

 


