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Openbaar vervoer naar de Franse Pyreneeën 

Grote verplaatsingen naar het zuiden met het vliegtuig of de trein en vandaar verder met lokaal 

transport. Het nadeel van het vliegtuig is dat je onderweg nog brandstof in moet kopen. Met de trein 

heb je dat probleem niet. 

Vliegen:  

• Maatschappijen: SN Brussels Airlines, Ryanair, Jetairfly 

• Vliegvelden die bereikbaar zijn vanuit België: Biarritz, Lourdes, Toulouse, Carcassonne, 

Perpignan   

Trein:  

Uurregelingen kan je opzoeken via http://www.ter-sncf.com/Nationale/Fr/Default.aspx. Op 

http://www.tgv-europe.be/nl/ kan je tickets bestellen en krijg je ook snel een prijsindicatie van de 

lokale verbindingen. 

De Duitse treinplanner : http://www.bahn.de/p/view/index.shtml heeft het voordeel dat hij de 

tussenstations aangeeft en ook nog de kleinere lijnen meeneemt in het overzicht. 

Er zijn enkele aantrekkelijke wandelgebieden die rechtstreeks met de trein bereikbaar zijn waar je 

eenmaal uitgestapt direct kan beginnen met wandelen. Bijvoorbeeld Ax-les Thermes en Mérens-les-

Vals in de Ariège of Bagnères de Luchon in de Centrale Pyreneeën. 

Bus: 

Eurolines is een internationale busmaatschappij is maar de prijs vergelijkbaar is met de trein die toch 

een stuk sneller en comfortabel reizen is. 

 

Enkele algemeenheden 

Het openbaar vervoer is voor een groot deel geprivatiseerd en plaatselijke ondernemingen verzorgen 

het vervoer. Het plaatselijk bestuur neemt de verantwoordelijkheid op om de schoolgaande jeugd in 

de dorpen naar de grotere plaatsen te vervoeren waar ze school kunnen lopen. Daar kan je als 

bergwandelaar je voordeel uit halen maar dan moet je je verlof buiten de vakantieperiodes plannen. 

Het openbaar vervoer naar dorpen tegen de Spaanse grens is soms erg beperkt tot onbestaande. 

Liften blijft een goed alternatief en meestal komt er wel een auto voorbij die je mee wil nemen. 

Verder bestaat er in Frankrijk op plaatsen ook een “tad” systeem. Vergelijkbaar met het belbus 

systeem wat we hier kennen. 

Hou er verder ook rekening mee dat er een winterregeling en een zomerregeling bestaat. Dat maakt 

het soms moeilijk in de planning  lang op voorhand al lijkt de situatie zich wel te verbeteren. Voor de 

skigebieden zijn er dan weer andere tijdelijke regelingen. Tijdens het toeristisch hoogseizoen juli en 

augustus wordt er plaatselijk extra vervoer georganiseerd vb. bij lac les bouillouses of de navette in 

Luchon richting Astau en Hospice de France. 

Een goede start om te proberen het soms vrij onoverzichtelijk geheel van openbaar vervoer te 

doorgronden is de site van de  Conseil Général op te roepen van de verschillende departementen 
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omdat van daaruit wel een link te vinden is die verwijst naar het openbaar vervoer. Zoek de 

schematische kaart op waar alle lijnen zijn op ingetekend om zo gerichter te gaan zoeken naar een 

verbinding. Departementen worden op hun beurt  samengevoegd tot regio’s.  Geraak je er toch niet 

uit dan kan een mail naar een plaatselijk “office de tourisme” uitkomst bieden. 

We zetten de belangrijkste departementen voor de Pyreneeën op een rijtje: 

• Departement 64: Pyrénées-Atlantiques (onderdeel van regio Aquitanie) 

• Departement 65: Hautes Pyrénées  (onderdeel van regio Midi Pyrénees) 

• Departement 31:Haute Garonne (onderdeel van regio Midi Pyrénees) 

• Departement 09: Ariège (onderdeel van regio Midi Pyrénees) 

• Departement 66: Pyrénées-Orientales (onderdeel van regio Languedoc-Roussilion) 

• Departement 11: Aude (onderdeel van regio languedoc-Roussilion) 

 

 

Op de volgende bladzijden hebben we zelf aanzet gemaakt. 
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Westelijke Pyreneeën 

Department Pyrénées-Atlantiques 

Overzicht van de buslijnen: http://www.cg64.fr/sites/default/files/uploads/carte_transports_2012-

2013/cartereseau%281%29_1.pdf 

Opzoeken uurregeling: http://horaires.cg64.fr/ 

Hou er rekening mee dat je niet het onmogelijke vraagt en probeer eerst de verbindingen met een 

minimum aan overstappen. Geef ook niet te snel op omdat sommige verbindingen zelfs niet dagelijks 

worden gemaakt maar bijvoorbeeld enkel op de dag van een plaatselijke markt in een grotere stad. 

Overzicht van de treinlijnen:  http://www.ter-

sncf.com/Regions/aquitaine/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Plan_de_ligne/Carte_Flas

h.aspx 

 

Centrale Pyreneeën 

Je richt je voor een eerste verkenning beter op de overzichtskaart van regio Midi Pyrénees: 

http://www.mobimipy.fr/midipy/content/download/881/4378/version/9/file/Carte+r%C3%A9seau+

MP+d%C3%A9tour%C3%A9e.pdf 

Houd er rekening mee dat hier de departementale lijnen niet op zijn ingetekend vb. de lokale lijnen 

in de Ariège of de verbinding met Gavarnie.  

Kijk daarvoor naar het overzicht van de verschillende departementen van de Midi Pyrénees. De site 

waar je de uurregeling op kunt vragen neemt deze plaatsen wel mee in het overzicht: 

http://www.mobimipy.fr/midipy/route/vuesearch 

Ook hier moet je niet het onmogelijk vragen van de planner. Om het zoeken te vergemakkelijken kan 

je soms beter vanaf het eindpunt naar de “buitenkant” beginnen zoeken om een idee te hebben hoe 

de route loopt. 

 

Departement Hautes Pyrénées 

Overzicht van de buslijnen:  

• http://www.cg65.fr/UploadFiles/publications/283/TAD-Modif_couleurs.pdf.V23.aspx 

• http://www.transports-maligne.fr/docs/Carte_DEF.pdf 

 

Department Haute Garonne  

Overzicht van de buslijnen:  http://www.haute-

garonne.fr/accueil_univers.asp?sX_Menu_selectedID=c1_4A143F6E waar vooral de verbinding 94 

naar Luchon van belang is. Luchon is zowel met de bus als met de trein bereikbaar.  Verbinding 93 

richting Fos en Melles, interessante startplaats maar er is slechts één verbinding per week. 
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Departement Ariège 

De situatie is hier wat verwarrend met soms onvolledige, versnipperde info: 

• Overzicht van de buslijnen:  http://www.transports-

ariege.fr/updocs/cartographie/carteLR.pdf 

• De verschillende lijnen bij elkaar gezet waar buiten de schoolvakanties de schoolbussen 

interessant kunnen zijn:  http://www.vtd-midipy.fr/se-deplacer-en-midi-pyrenees/les-lignes-

regionales-midi-pyrenees/categorie-lignes-regionales. 

• De routeplanner van http://www.mobimipy.fr/midipy/route/vuesearch werkt wel behoorlijk.  

Houd er ook nu weer rekening mee dat je niet het onmogelijke vraagt van de routeplanner.  

Saint Girons als centrale plaats is een goed begin. Een globaal overzicht vanuit deze plaats vind je op 

http://www.tourisme-stgirons-stlizier.fr/en/vivre-sur-le-territoire/lignes-de-bus. 

Overzicht van de treinlijnen:  http://www.ter-

sncf.com/Regions/midi_pyrenees/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Plan_de_ligne/Carte

_Flash.aspx?region=midi_pyrenees 

 

Oostelijke Pyreneeën 

Departement  Pyrénées-Orientales  

Overzicht van de buslijnen en uurregelingen:  http://www.cg66.fr/553-plan-et-horaires.htm 

 

Departement Aude  

Overzicht van de buslijnen: http://www.aude.fr/uploads/Document/62/671_228_Audelignes-

fev2013.pdf 

Overzicht van de uurregelingen: http://audelignes.cg11.fr/ 

Overzicht van de treinlijnen:  http://www.ter-

sncf.com/Regions/languedoc_roussillon/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Plan_de_ligne

/Carte_Flash.aspx 

 

Andorra 

Alle nuttige info bij elkaar hoe je kan verplaatsen naar en binnen Andorra: 

http://www.andorra.ad/en-US/Useful_information/Pages/default.aspx 

Omdat veel interessante wandelgebieden zich aan de noordkant van Andorra bevinden tegen de 

Franse grens is het ook een idee om  al wandelend vanaf de Franse kant het land in te trekken: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Andorra_topographic_map-en.svg. Het is 

een ruig gebied dat meestal nog niet al te zichtbaar is verknoeid door de mens. Een voor de hand 

liggende plek is bv  L'Hospitalet-près-l'Andorre of Mérens-les-Vals. 
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Openbaar vervoer naar de Spaanse Pyreneeën 

Voor het overgrote deel vormt de kern van de Pyreneeën de natuurlijke scheidingslijn tussen 

Frankrijk en Spanje. Wandelaars die tijd hebben en niet naar een gebied willen wat dieper in het 

binnenland ligt geven er soms de voorkeur aan om al wandelend van Frankrijk naar Spanje te lopen.  

Heel wat routes om en rond de grens lopen door mooie natuur. Voor een wandelaar maakt het dan 

niet uit in welk land hij loopt. Er is amper een globaal overzicht te vinden van het openbaar vervoer. 

Hou een overzichtskaart bij de hand om te zien hoe de verbindingen lopen. 

Wie rechtstreeks naar Spanje wil reizen, kan opnieuw kiezen voor het vliegtuig, bus of trein en 

vervolgens lokaal vervoer. De kans is wel groter dan je nog langer onderweg bent dan als je in 

Frankrijk start. 

 

Vliegen:  

• Jetairfly vliegt naar Gerona 

• Ryanair vliegt op verschillende luchthavens in het noorden 

• Bilbao,Barcelona worden bediend door SN Brussels Airlines  

Om van Girona naar Barcelona te geraken vind je meer info op deze transportmaatschappij:  

http://www.sagales.com/airport/index.php?idioma=1 

 

Trein:  

Er is in het uiterste oosten en westen van de bergketen een treinlijn: 

• Westelijke doorgang: http://www.ter-

sncf.com/Regions/aquitaine/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Plan_de_ligne/Car

te_Flash.aspx 

• Oostelijke doorgang: http://www.elipsos.com/es/Default.aspx. Hier rijdt er een nachttrein 

van Parijs naar Barcelona. 

 

Bus: 

Eurolines is een internationale busmaatschappij is maar de prijs vergelijkbaar is met de trein die toch 

een stuk sneller en comfortabel reizen is. 

 

Algemene links 

Er is een nationale busplanner: https://www.movelia.es/en/buscar_comprar/nacionales/index.html 

maar hij laat steken vallen als het over kleinere lijnen gaat vb. de verbinding tussen 

Roncesvalles/Pamplona. 

De treinlijnen kan je nagaan via http://www.renfe.com/EN/viajeros/index.html. 
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Regionale links 

Hieronder een zicht op de belangrijkste regio’s voor de Pyreneeën: Pais Vasco, Navarra, Aragón & 

Catalunya. 

 

 

Vasco: http://www.pesa.net/pesa/horarios/ctrl_horarios.php?lang=en  

 

Navarra: http://www.autobusesdenavarra.com/siv/internet/busquedas.jsp 

 

Aragon:  

Twee spelers die ook binnen een groter deel van Spanje werken: 

• http://www.info.alosa.es/rutas-horarios-precios/lineas.asp 

• http://www.alsa.es/en/buy-and-schedules/regional/ 
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Specifieke info en bereikbaarheid van Aigues Tortes en Ordesa 

• http://www.spain.info/nl/disfruta/en_la_naturaleza/espacios-

naturales/parque_nacional_de_aiguestortes_i_estany_de_sant_maurici.html 

• http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/ServiciosExternos.do?noacc=true&parque=

ordesa 

Bielsa en omgeving: 

• http://www.autocaresbergua.com/horarios-lineas-regulares 

• http://bielsa.com/serv/trans.html 

Benasque (Besurta voor regio Aneto): http://alosa.avanzabus.com/userfiles/File/poster-general.pdf 

 

Catalunya: 

Nu wel met een interactieve map om haltes op te zoeken: 

• http://mou-te.gencat.cat/cercaItineraris.do?do=inici 

• http://www.autobusoslleida.com/paginas/inicio.php?id_empresa=5 

 

 

 


