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Nederlandstalig infoblad 
Voor boerderijcamping 
Caserio San Marcial 
Camping y Turismo Rural 
 

 
Voor de Nederlandstalige kampeerders staan hier dus een paar tips en 
trips uitgeschreven en routes voor wandelaars en mountainbikers. 
Het is handig om deze informatie thuis al even te printen. Het 
bespaart je dagen aan oriëntatie van de omgeving. Je kan bij 

aankomst gelijk aan je vakantie beginnen! 
Als je alle uitstappen wilt doen die zijn beschreven heb je al een vol 
programma! 
 

 
Algemeen: 
Deze camping is een prima basis voor vele uitstappen. Zowel de 
automobilist, de wandelaar als de getrainde buitensporter komt 
hier aan hun trekken. 
 
Deze streek heet Sobrarbe en heeft het kleinste aantal inwoners 
per vierkante kilometer van Europa.  
Voor een winkel moet je dus even in de auto. Ze zijn er in Bielsa 
(7km), Ainsa (25 km), Escalona (16 km), Plan (12km) en Parzan 

(9km). 
De streek heeft een rijk verleden, een eigen cultuur en 
verrassend natuurschoon. 
Voor de wandelaars is een detailkaart wel noodzakelijk b.v. 
schaal 1:25000 (desnoods 1:40000) (Ordessa y Monte Perdido ). 
Deze is ter plaatse verkrijgbaar in de supermercado in Escalona 
of Bielsa en soms op de camping. De beste toeristeninformatie 
krijg je in de “Oficina de turismo” in Plan. 
 
Aanbevolen wandelgids: Spaanse Pyreneeën – Aragon van Ton 
Joosten ISBN 9038909772 
(dagwandelingen 24 t/m 35). Dit boekje is mogelijk niet meer 
verkrijgbaar. Het nieuwe boek van Ton Joosten ‘De 100 mooiste 

dagwandelingen in de Pyreneeën’ lijkt een prima vervanger. Deze 
boeken kan je best vooraf in België of Nederland aanschaffen.  
Als je een vogelgids en verrekijker meeneemt, kan je de 
verschillende soorten gieren en andere roofvogels herkennen die 
hier hun rondjes trekken. 

 

 

Op de Camping 
Je zal verwelkomd worden door Luis (de 
campingboer). Hij spreekt alleen Spaans 

en Frans. 
Ben je die talen niet machtig, geen 
nood! Communicatie met handen, 
voeten en een beetje geduld blijken een 

goed alternatief te zijn. 
 
Luis zal je informeren of praktische tips 
geven als je vragen hebt.  
Let wel op: er is een siësta tussen 14 

en 18 uur. 
 
Bij de receptie is er WIFI / draadloos internet. Het bereik is niet 
erg groot, dus zet je in de buurt van de receptie voor een goede 
ontvangst. 

 
Wat betreft het afval en eetwaar, kan je een nachtelijk bezoek 
van de katten verwachten of ander nachtelijk gespuis. We zitten 
in de natuur, nietwaar? Berg eetwaar dus goed op (hoog 

ophangen kan ook) of breng je vuilniszak voor het slapen even 
weg.  
 
De normale regels, die op de meeste erkende campings worden 
toegepast, zijn hier ook geldig. Gedraag je, hou het gezellig en 

bezorg een ander geen overlast.  
Vuur en barbecue zijn verboden op de camping 
(bosbrandgevaar).  
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Sanitair 
Er zijn twee sanitaire gebouwtjes naast elkaar.  
Links zijn de douches (warm water) en in het 
rechter gebouwtje de toiletten. In 2009 is de 
capaciteit vergroot voor meer kampeerders 

 
Drinkwater 

Het water op de camping is gezuiverd en drinkbaar. Het komt 
direct, van grote hoogte, uit de bergen. Omdat Caserio San 
Marcial zo afgelegen is, heeft het geen aansluiting op een 
netwerk van openbaar drinkwater, maar heeft het een eigen 
nagelnieuw waterstation (2007) met opslag van drinkwater. Dit is 
net zoals hier: gechloreerd water. 
Let wel op! Er is een dubbel waternetwerk op de camping. Voor 
besproeiing van de planten en het gras wordt ongezuiverd water 
gebruikt. Ook naast het huis van Luis is een bronnetje met dit 
niet gezuiverde water. Alleen te drinken als je darmflora daarop 
is aangepast. Neem dus bij voorkeur je drinkwater uit een kraan 
bij het sanitair. 

 
Boodschappen 
Supermercado`s (supermarkten) vind je in Bielsa (7 km), Parzan 
(9km)of Escalona (16km). Daar kun je van alles krijgen. 
Ainsa (25km) is een wat groter centrum met o.a. een winkel van 
Intersport voor kleding, wandelschoenen en kampeerspullen. Er 
schuin tegenover heeft de sympathieke Gema Sierco haar 
kapperszaak. In no time knipt ze je nieuwe Spaanse zomercoupe! 
Bezoek ook het hoger gelegen historische oude Ainsa met haar 
dorpsplein met 14de -eeuwse bogen. 
Op dinsdag is er markt (aan de linker oever van de Cinca).  

 
Uit eten 
In Bielsa, langs de grote weg is er het restaurant PAÑARD: volkse 
drukte, tv’s in alle hoeken, Tl-buizen; kortom Spaanse 
gezelligheid voor iedereen.  

Op het centrale pleintje in Bielsa is er een prima restaurant 
'Hostal Matazueras'. Er is een open WIFI acces ook buiten op het 
terras.  

Bielsa biedt nog enkele andere eetgelegenheden.  
In Parzan (richting Bielsa tunnel – 10 km) is er herberg La Fuen, 
gelegen op de Grande Route. Menig lange-afstandswandelaar 
komt er weer op krachten. Prima prijs/kwaliteit. 
Het hotel/restaurant “Badain” in Lafortunada (ca 4 km) heeft ook 
een uitstekende keuken. Menu voor ca. 15€. De gerechten zijn er 
wat fijner dan de traditionele Spaanse keuken, o.a. een 
uitstekende salade met gesmolten geitenkaas en honing! 
Genieten…  
Voor een iets hoger budget (ca. 20 €) eet je heel uitgebreid met 
“tussendoortjes” bij Carrera aan de Plaza Mayor in Labuerda. 
Super. (21 km richting Ainsa). 
 

Een aanrader is Casa Sidora in Laspuna. (richting Ainsa, 15 min) 
Het restaurant ligt een beetje verscholen in dit dorp (van 250 
inwoners) op de linker oever van de Cinca. Een heerlijke kaart 
met traditionele streekmenu’s.  
  
Bij ons in het noorden eten we om een uur of zes en zetten we 
ons daarna achter de buis met een biertje en een nootje en dan 
slapen. 
In Spanje wordt er laat op de avond gegeten en daarna gelijk in 

bed. Je kunt dus ook pas laat uit eten gaan. Ten vroegste 20u. of 
20.30u. Dat is dus heel wat later dan bij ons. Omdat de 
Spanjaarden zo laat eten, soms tot middernacht, stelt het ontbijt 
niet veel voor. Meestal alleen koffie met een stuk brood. 
 

Dokter 
Er is een uitstekende EHBO post in Lafortunada (ca 5 km) waar 
24 uur per dag een dokter is. Langs de weg richting Ainsa zie je 
links het groen/wit verlichte bord ´Urgentio´. De dokters daar 
zijn echte alleskunners.  

Als je geen Spaans kent moet je er wel rekening mee houden dat 
de behandeling op dezelfde manier gaat als een hondje bij de 
dierenarts: die kan ook niets zeggen, maar het komt wel 
helemaal goed. De kwaliteit van de zorg is doelgericht, 

persoonlijk, kortom uitstekend.  
Terwijl een bezoek aan een groot ziekenhuis een halve dag in 
beslag neemt, duurt dat hier in de Urgentio een kwartier. 
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Ook als je niet gewond of ziek bent is het dorp Lafortunada zeker 
een bezoek waard, met name de interessante tentoonstelling 
over de hydro-elektrische centrale. Je vind deze boven de 
plaatselijke bar, met vele historische foto's en schaalmodellen. 
Zeker bezoeken, maar je moet wel even vragen of ze het licht 
aan willen doen. Er is daar ook gratis WIFI. 

 
Zwemmen 

Er is geen zwembad op de camping, geen badmeester met een 
fluitje en geen duikplank.  
Maar er is wel de koele rivier de Cinca op loopafstand! Hiervoor 
moet je de weg oversteken (goed opletten) of je kunt een klein 
tunneltje nemen onder de weg door.  
Er zijn vele zwemplekjes langs de Cinca of bij andere riviertjes. 
Voorbij Hospital de Tella is het water wat minder koud en kan je 
je auto langs de weg parkeren, maar nooit op de weg. 
Ook kun je eens proeven van de gemoedelijke sfeer onder de 
brug naar Puyarruego. Neem hiervoor de weg naar Ainsa, sla bij 
Escalona rechtsaf richting Cañon de Añisclo (kloof). Na ca 1,5 
kilometer linksaf. Vanaf de brug zie je de zwemmers al. Hier is 
het soms een gezellige Spaanse drukte. 
 

Als je naar een echt zwembad wilt dan vind je er een in Bielsa. Je 
ziet het zo liggen aan de zuidkant van het stadje vlakbij de grote 
parkeerplaats. Er is ook een zwembad in Lafortunada aan de 
overkant van de Cinca. 

 
Voor een heerlijke daguitstap met picknick en zwemmen, 
kan je een plaatsje zoeken langs de Rio Yaga. Je rijdt richting 
Ainsa voorbij Lafortunada. Sla vóór Hospital de Tella rechtsaf 
naar Revilla. De smalle weg kronkelt omhoog en een mooi 
landschap ontvouwt zich. 

Ongeveer 1,5 km meter voor Revilla staat links het bordje dat de 
weg naar Escuain aangeeft. Je loopt dit kleine wandelpadje over 
een hoogteverschil van ca. 250 meter af naar beneden, voorbij 
de oude watermolen (ca. 45 minuten) en je zoekt een 
paradijselijk plaatsje aan het water (een tip uit het boekje van 
Ton Joosten). 

 

Toeristen informatie 
Als je in de streek wat rondrijdt, zie je hier en daar 
informatiechalets staan. Het zijn kleine houten huisjes die 
bemand zijn door jobstudenten. Een wandelpad hebben ze 
meestal nog nooit van dichtbij gezien, maar er liggen wel allerlei 
informatie-brochures en soms hebben ze wandelkaarten. Een 
groter toeristeninformatie bureau vind je in Bielsa in het centrum.  
Er is ook een toeristeninformatie bureau in Ainsa, maar dat is wel 
wat 'verstopt': je moet naar de oude stad 'boven' Ainsa, naar het 
oude ommuurde gedeelte waar je het kantoortje in een hoek van 
het plein zal vinden. 
 
Voor mooie wandeltip moet je er niet zijn. Je krijgt de 'uitgesleten 

paden' voorgesteld. Je loopt dan een hele dag tussen de 
wandelwagens, gillende pubers en ijs-etende bejaarden die even 
uit de touringcar mogen om van de natuur te genieten. 

Wandelkaarten: 

Er zijn twee wandelkaarten van het gebied. 
Je kunt een kaart ter plaatse kopen of je kunt ze thuis al 
bestellen via het internet (bijvoorbeeld bij “De Zwerver”). 

 De eerste kaart beslaat een groot gebied. Ainsa staat hier 
ook op, op de achterkant weliswaar in een soort "google 
earth weergave" waar je weinig aan hebt. De voorkant van 
de kaart is een klassieke goede wandelkaart. Parques 
Nacionales Ordesa y Monte Perdido  
ISBN / CODE:9788496340510 Schaal:1:25000 Uitgever: 
CNIG 

 

 De tweede kaart is iets noordelijker gesitueerd en beslaat 

ook een groot deel Franse Pyreneeën. Wellicht is dit een 
goede keuze als je in het hooggebergte wilt verblijven. Dus 
ook inclusief de Breche de Roland en de Cirque de Gavarnie 
over de grens in Frankrijk: Parque Nacional Ordesa y Monte 
Perdido  

ISBN / CODE:9788480904872 Schaal:1:25000 
Uitgever:Alpina 
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Wandel-ideeën:  
De meeste bezoekers van Caserio San Marcial komen voor de 
natuur en de unieke wandelmogelijkheden.  
 
TOPTIP: Neem altijd voldoende water mee bij de wandelingen. 2 
liter per persoon is niet abnormaal voor een dagtocht in de zon. 
Het hangt er natuurlijk wel vanaf hoe warm het is, of je in de zon 
loopt en of er bronnen zijn onderweg (staat op de kaart 
aangegeven). Energiekoeken voor onderweg laten zich ook altijd 
te smaken. Nootjes en gedroogde abrikozen doen het ook goed. 
Om thuis te maken: Oma’s notenbrood of Renate’s toerkoeken: 
Kijk voor het recept op de Nederlandstalige website. 
Neem een detailkaart mee, dan weet je altijd waar je bent. 

1. Tella en Bielsa – (vanaf de camping) 

Er zijn twee dagwandelingen: een naar Tella en een naar Bielsa . 
Ze beginnen beiden links van het douchegebouwtje op de 
camping bij de weg omhoog (waar de ronde steen ligt). 
Volg de rode markeringsstrepen tot de GR19. Dit is een 

wandelroute die gemarkeerd is met rood/witte strepen. Onthoud 
deze splitsing voor de terugweg! Ga linksaf tot aan het 
waterkanaal dat ca. 200 meter boven de camping in de rotsen is 
uitgehouwen. Dit kanaal loopt in en langs de helling in een 
bedding van steen en beton. Het is door meer dan 2000 arbeiders 
in de jaren twintig aangelegd en brengt water van het stuwmeer 
bij Bielsa naar de hydro-elektrische centrale in Lafortunada .  
Bij dit kanaal aangekomen, heb je er een flinke klim van ca 1,5 
uur op zitten. Vanaf dit punt heb je een prachtig zicht op de 

Cincavallei en rondcirkelende gieren. Hun nesten zijn te 
herkennen aan de witte meststrepen langs de rotswand. Je komt 
bij een soort sluisje waarbij de pijlen staan voor de twee 
wandelingen: naar Tella en naar Bielsa . 
 

Wandeling richting Tella: Je hebt weer twee mogelijkheden:  
Ofwel kun je het kanaal volgen en daarna steil omhoog gaan naar 
Tella. De passage van enkele puinhellingen vraagt om wat extra 

moed van angstige wandelaars. Hier en daar ga je door 
uitgehakte tunneltjes. Een leuke wandeling met kinderen.  
Ofwel neem je de andere route, die wat geleidelijker omhoog 
gaat via bos en weides.  
Terug via de een van de twee routes. 
 
Wandeling richting Bielsa: (gemarkeerd met wit-gele strepen)  
Je volgt het kanaal, loopt erop of erlangs. Onderweg passeer je 
de ruïnes van de logementen van de arbeiders die het 
waterkanaal hebben aangelegd. 
Het pad gaat niet veel omhoog of omlaag. Het uitzicht is prachtig. 
Het kanaal stijgt ca. 60 meter en in Bielsa kom je aan op de 
parking. Je kunt daar je familie achterlaten op een terrasje en 

terugliften naar de camping, waarna je met je auto je familie 
weer gaat ophalen (die kunnen dan ondertussen boodschappen 
doen in de supermercado). 
 

 

2. De bloemenweiden van San Mamés 

Deze korte wandeling is een goede inkomer om aan het Spaanse 
klimaat te wennen. 
Een kort autoritje brengt je naar San Juan de Plan, het 
beginpunt. Rij hiervoor vanaf de camping Caserio San Marcial 
naar links, voorbij het hotel in Salinas de Sin. Dan rechts de Valle 
de Chistau in. Voorbij het dorp Plan (info-bureau), naar San Juan 
de Plan. Zet je de auto neer bij het kerkje. Rij niet het dorpje in, 

want je raakt verdwaald in het labyrint van smalle en steile 
straatjes waar keren onmogelijk is. Bovendien lijkt op ieder 
plekje schaduw op straat een hond of varken  zijn siësta te 
houden.  
Loop vanaf de kerk naar beneden, richting de brug. Daar staat 
een bordje met PR-HU 87 met geel-witte streepjes. Je volgt dit 
eeuwenoude paadje met afgesleten steentjes. Het is wel steil 
omhoog, maar de schaduw van de overhangende bomen behoed 
je voor de ergste warmte.  
Je kom dan op een onverharde weg die je even naar rechts volgt. 
Na een scherpe bocht over een beekje volg je links weer verder 
de markerings-streepjes van het pad naar boven. Je loopt tussen 
het groen, wat wel opmerkelijk is in zomer. Het water van hoger 
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gelegen gebieden sijpelt via de zachtere steenlagen hier naartoe 
en met vruchtbare weiden als gevolg. Hier zie vaak wouwen 
vliegen op zoek naar een dikke veldmuis in het gras. 
Je passeert twee hooischuren en komt daarna aan bij het gehucht 
San Mamés. Hier staan twee tafels waar je je picknick kunt 
opeten onder toezicht van enkele geiten en de dorp-poes. Verder 
lijkt het dorp vrijwel verlaten.  
Daarna vervolg je het pad weer verder. Je passeert twee 
eeuwenoude monumentale bomen en je komt uit op de 
onverharde weg. Hier rechtsaf weer naar beneden. Je loopt door 
het lieflijke landschap met uitzicht op de Baranco la Simierre 
terug naar San Juan de Plan. Daar aangekomen, op de verharde 
weg, loop je naar beneden. Als het kerkje weer in zicht komt, 

volg je een stenen trap naar beneden naar je auto. 
 

3. Wandeling naar de Fuente de Fornos. 

Een gemakkelijke frisse wandeling door de 
vallei van de Rio Irués naar de Fuente de 
Fornos. 
Je vertrekt (met de auto) bij camping Caserio 
San Marcial. Ga rechtsaf richting Ainsa, tot in 
Lafortunada (ca. 4 km). Daar ga je linksaf bij 
het bordje “Badian” en “Eglesia Romanica”. 
Ga over de rivier de Cinca. Je parkeert je auto 
na een haarspeldbocht net voor het dorp Badain. Kijk even op je 

kaart om je te oriënteren. 
 
Volg hier de bordjes naar de Fuente de Fornos.  
Even na het dorpje moet je opletten. 
TOPTIP: De richtingwijzer naar de Fuente is soms verdwenen. 

Als die er wel staat duidt hij de GR aan naar links (rood-witte 
merktekens). Dit niet volgen, maar ga rechtdoor. Het pad van 
deze wandeling gaat verder langs de beboste oever van de Rio 
Irués. Dit riviertje is rechts van je. 
Als je een rivier links van je hebt, tja dan loop je verkeerd en 
moet je terug naar de splitsing met de (verdwenen) wegwijzer.  
 

Heb je wel de goede weg, dan kom je na enige tijd bij een ijzeren 
brug waar de Baranco de Garona in de Rio 
Irués stroomt. Hou links aan en volgt de Rio 
Irués naar de Fuente de Fornos. De rivier is nu 
links van je.  Het pad gaat omhoog en loopt 
verder door de bossen van de vallei. Aan het 
einde is de Fuente (de bron). Uit een gat in de 
rotsen wordt het water het water met veel 
geweld naar buiten gespuwd. 
Dit is ook het einde van je wandeling.  
Om dit water-spektakel te zien, moet je wel door de bedding van 
de Rio Irués naar de andere oever. Dat is niet altijd mogelijk. Dan 
hoor je het watergeweld wel, maar je ziet het niet.  

Op de terugweg kan je bij de ijzeren brug je voeten even koelen 
in het water. Niet te lang. Wie er geweest is weet waarom. 
 
 
 

4. Wandelingen in de Vallei de Pineta.  

Met de auto rij je voorbij Bielsa linksaf de 
Pineta vallei in (10 km ten noorden van de 
camping). Je volgt de weg langs de rivier de 
Cinca tot het eindpunt waar een parkeerterrein 
is. TOPTIP: Dit is een vertrekpunt van enkele 
mooie wandelingen, waar je zelf je route kunt 
samenstellen.  

Er is een informatiebord en er staan pijlen met de geschatte 
wandeltijd. Zo is er een rondwandeling over een duidelijk 
gemarkeerd pad of een route naar de waterval “Cascada del Cinca”. 
Bij de waterval kan je verder omhoog langs een zigzag pad, naar de 
indrukwekkende waterval van Marboré. 
 
Echte wandelaars kunnen nog hoger klimmen... naar het Balcon 
de Pineta en het Lago de Pineta. Een flinke klim waar je best 
vroeg op de dag aan begint. Mij is het mij nooit gelukt, maar je 
moet nog ergens van kunnen dromen. 
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5. Tella. 

Wandeling voor met kinderen. 
Rij met de wagen naar Tella (ca 25 

minuten). Dit dorpje -met slechts enkele 
huisjes- is hoog op een berg gelegen en 
vandaar dat er een mooi uitzicht is naar alle 
kanten. Hier kan je een eenvoudige maar 
leuke rondwandeling maken langs een 
aantal oude kapelletjes. Ga in Tella naar het kerkje en daar staat 
het eerste pijltje van de wandeling met de tekst: Circuito 
Ermitas. Neem een picknick mee om te genieten op deze mooie 
locatie. 
 

 

6. Laspuña - Araguas 

Rij hiervoor richting Ainsa en steek na 15 minuten de Cinca over. 

Parkeer de auto op de parkeerplaats in het 
dorp Laspuña. Loop zuidwaarts waar je de 
pijltjes zal aantreffen naar de onverharde weg 
die je naar Araguas zal brengen. Er is weinig 
hoogteverschil waardoor deze wandeling vrij 
eenvoudig is en geschikt voor kinderen. 
Onderweg zal je rijpe bramen aantreffen. Dat 
wordt plukken! Araguas zou de zuiverste lucht 
hebben van Spanje. De trappen van het kerkje 
(aan het einde van dit dorpje) is een ideale 
plaats hiervan te genieten en om je boterhammen op te eten. Je 
hebt er een prachtig uitzicht op de Pyreneeën-toppen, de Castella 
Mayor en de Peña Montañesa. Neem voldoende water mee en een 
petje tegen de zon. Terug langs dezelfde weg. 

 

 

7. Wandeling in de Canyon d´Añisclo.  

De autorit naar het vertrekpunt van deze wandeling is op zich al 

de moeite.(Dus ook zonder wandeling…)  
Volg de weg richting Ainsa, bij Escalona sla je rechtsaf richting  
Cañon d´Añisclo (15 km ten zuiden van de camping).  

TOPTIP: Hier begint een prachtige rit door de Anisclo canyon. De 
weg slingert door deze fraaie kloof en brengt je naar de parking 
waar je de auto achterlaat. Daar wandel je over de brug van de 
Rio Bello, verder de canyon in. Dit is een geliefde plaats voor 
daguitstappen, dus je zult er zeker niet alleen zijn. Parkeren kan 
soms een probleem zijn. 
Het pad stijgt geleidelijk en af en toe moet er flink geklommen 
worden. En zoals altijd: hoe verder van de parkeerplaats, hoe 
minder wandelaars. Je loopt grotendeels in de schaduw van de 
bomen. Na 1,5 uur is er een bron waar je water kunt bijtanken. 
Verder naar het noorden is La Ripareta, de laatste plaats waar je 
aan het water kan zitten. Uiteindelijk gaat het pad tot Fon Blanca 
(1695m). Dat is een heel eind en je zal waarschijnlijk veel eerder 

zijn teruggekeerd. 
 

 

8. Wandeling naar de Refugio de Goriz. 

Hiervoor maak je gebruik van een 4x4 taxibus die om 7 uur in 
Nerin (ca 1 uur rijden) vertrekt en je naar boven brengt op de 
rand van de Ordesa kloof op 2200 meter hoogte. TOPTIP: Dat 
scheelt uren klimmen! Van daar af loop je over een pad langs de 
rand van de kloof naar de Refugio de Góriz (hut). Onvergetelijke 
vergezichten. Je blijft op ongeveer dezelfde hoogte (ca. 2,5 - 3 
uur), dus het kost geen extreme inspanning. De bus haalt je weer 
om 20 uur op zodat je totaal 12 uur op deze hoogte kunt 
doorbrengen. Het uitzicht op de Valle d´Ordesa, de Monte 

Perdido , de Cilindro en de Pico Añisclo is uniek. 
Het is vroeg opstaan (de rit met de auto naar de bus in Nerin 
duurt minstens een uur) maar het is beslist de moeite waard!  
Ervaren bergwandelaars met een goede uitrusting en uitstekende 
conditie beklimmen op zo´n dag de Monte Perdido of gaan naar 
de Breche de Roland, een doorsteek naar Frankrijk. 
Later op de dag start een andere toeristische bustoer langs 
verschillende uitkijkpunten (Miradors). Wandelen is er dan niet 
bij. Reserveren bij de toeristenbureaus of vraag op de camping 
naar de mogelijkheden, want de bus staat nogal eens in “panne”. 

 

9.Circo de Currundué 
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Het pad van deze mooie dag- wandeling gaat naar de onbemande 
hut Mallata de Foratarruego en het keteldal Circo de Currundué. 
De wandeling begint in Revilla (op de kaart 5 km ten westen van 
de camping). 
Rij vanaf de camping, richting Ainsa. Vlak voor Hospital de Tella 
sla je rechtsaf, richting Revilla (en Tella). De weg slingert 
omhoog en bij Revilla aangekomen parkeer je de wagen.  
Daar staat een plattegrond met de wandelroutes en streepje 
uitleg over de natuur. 
 
TOPTIP: Vanaf dit punt zie je aan de andere kant van de vallei 
zeker enkele gieren zweven die de thermiek gebruiken van de 
Castella Major. 

Op dit bord staan ook andere wandelingen aangeduid. 
Vanaf hier wandel je verder door het dorpje omhoog. Daarboven 
draait het pad in noordwestelijke richting en je volgt de 
bergflank.  
De omgeving is afwisselend. Nu en dan gaat het pad door 
sparrenbossen en dan weer door grasweiden. Je steekt 
verschillende canyons over. 
 
Het pad heeft prachtige uitkijkpunten, is redelijk steil omhoog, 

maar de moeite wordt beloond bij het aanschouwen van het 
prachtige keteldal: de Circo de Currundué. In de verte zie je de 
waterval van de bron van de Yaga rivier (Fuen de Rio Yaga) en je 
denkt misschien heel even dat je helemaal alleen op aarde bent. 
Terug via hetzelfde pad, tenzij je nu nog geen loden benen hebt. 

Dan kan je enkele honderden meters hoger klimmen naar het 
uitkijkpunt “A Zuqueta” op de bergkam tussen de valleien van 
Pineta en Escuain. Bestudeer het vooraf even op de kaart. 
 

 
 
 
 

10. Rondwandeling Tella – Bielsa - San Marcial via de 

Portiello Tella 
 

Hiervoor laat je je door een medekampeerder naar het dorpje 
Tella brengen, of anders heb je een tweede auto nodig. Tella is 
niet ver (op de kaart), maar de weg omhoog is wel een hele 
slinger (ca ½ uurtje rijden).  
 
De wandeling begint net voor het dorpje. Je neemt de GR19 die 
in noordelijke richting gaat. Eerst is dit nog een brede onverharde 
weg. Later neem je de GR. 19.1, richting 
Portiello Tella; het hoogste punt voor vandaag 
(2092 meter).  
Het pad gaat door weiden waar paarden en 
koeien staan te grazen. Als het steiler wordt 
(op het stuk vlak voor de Portiello) is er geen 

pad meer te vinden, maar de richting is 
duidelijk: omhoog!  
De Portiello Tella is een doorsteek naar de 
Pinetavallei. Een mooi uitkijkpunt naar beide 
kanten, ware het niet dat het er meestal stevig 
waait! Hierna kronkelt het pad steil naar 
beneden naar Bielsa. Let op de knieën!  
Als je ‘s morgens geen tweede auto in Bielsa 
hebt gezet, kan je naar de camping liften of 

ben je genoodzaakt om naar de camping door te wandelen. Als je 
wandelt, neem je het pad 'boven' Bielsa  langs het waterkanaal: 
er staan (of stonden) richtingbordjes. Het pad is bijna helemaal 
horizontaal. Als je boven de camping bent, verlaat je het pad 
naar beneden. Het stuk vanaf Bielsa naar de camping is 

gemakkelijk, maar wel lang.  
TOPTIP: Overweeg in Bielsa goed of je dit nog aankunt, want er 
is geen mogelijkheid om onderweg dit pad te verlaten naar de 
bewoonde wereld. 
Aangekomen moet je dan nog wel je auto gaan ophalen in Tella 

of de vriendelijke chauffeur van deze morgen trakteren op een 
koele cerveza! 
 

 

11. Dubbelwandeling Castillo de Samitier  

Deze dubbeltwandeling is met de auto wat verder van de 
camping gelegen. Beide wandelingen zijn vlak bij elkaar en niet 
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erg lang. Dus als je er toch bent, kan je ze net zo goed allebei 
doen. 
Rij met de auto ca. 40 kilometer zuidwaarts, dus voorbij Ainsa. 
We gaan naar het stukje Cinca rivier tussen de twee stuwmeren. 
 
•  De eerste wandeling gaat naar de Castillo 
de Samitier. Bij kilometerpaaltje 31 staat een 
bordje.  
Je parkeert de auto bij het eerste dorpje en 
vanaf hier is het 3 kilometer te voet omhoog 
naar het Castillo (kasteel).  
Het Castillo de Samitier bestaat uit een 
zeshoekige toren en een gerestaureerde Romaanse kapelletje uit 

de 11e eeuw.  
Door de hoge strategische ligging op een bergkam, had men 
visueel contact met vijf andere Castillos, die toen samen een 
verdedigingslinie vormden. 
Wees voorzichtig, vooral ook met kinderen. De weg ernaartoe is 
gemakkelijk, maar de Castillo staat op een verticale richel. Aan 
de achterkant gaat het dus recht naar beneden, waar de Cinca 
stroomt. 
Ga over dezelfde weg terug en zoek de schaduw op van een 

olijfboom voor je picknick. 
 
•  Voor het tweede deel van deze uitstap gaan we met de auto 
terug naar de hoofdweg en 
dan linksaf zuidwaards. Na 

ca. 2,5 km sla je links af 
naar Mesón de Ligüerre  en 
volg de je weg (A-2206) tot 
net voorbij de brug over de 
Cinca. Je parkeert je auto bij het informatiebord van de Congusto 

de El Entremon. Hier begint het wandelpad door de vernauwing 
(de Cinca is links).  
Vroeger, toen er nog geen stuwmeren waren, baande het water 
van de Cinca zich kolkend een weg door deze koof. 

De houtransporteurs, de “Navatas”, beleefden in deze 
vernauwing bange momenten…. 
Het is een mooie omgeving en het pad door de kloof is 
gemakkelijk met niet veel hoogteverschil. Het water is wel vele 

meters vele tientallen meters lager. TOPTIP: Heb je 
hoogtevrees, dan is dit de plek om je knikkende knieën, 
hartkloppingen of zweethanden te testen! 
 
 

12. Gemzen kijken op de Castello Mayor. 

Deze berg is aan de zuidkant schuin oplopend, maar de drie 
andere windstreken worden begrensd door rechte rotswanden. 
Aan de noordkant heeft deze Castella Mayor 
een dominerende rotspunt met een hoogte van 
een respectabele 2014 meter. Dat kan tellen. 

 
In mei is hogerop nog alles bedekt met een dik 
sneeuwtapijt. Op de Castello Mayor is er dan 
eigenlijk niks te zoeken. Die hoge punt is het 
einde van de wereld en dat heeft blijkbaar zijn 
voordelen. Geen mountainbikers, geen wildkampeerders, geen 
lange afstand trekkers. Geen herder die er op deze verlaten plek 
zijn koeien of geiten laat grazen 
Na een stevige klim (met mooie vergezichten) tref je  er bij 

aankomst een paradijselijke, besneeuwde vlakte met tientallen 
wilde gemzen. Donkere vachtjes in de witte sneeuw.  
Deze komvormige hoogvlakte heet 'As Suertes' dat zoiets 
betekent als 'het lot’. Deze naam verwijst naar een historisch 
systeem van herverdeling van de gronden, waarbij de 

dorpsbewoners een stukje land door loting werd toebedeeld. Wie 
deze hoogvlakte kreeg, zal er wellicht niet blij mee zijn  geweest. 
De bijna verticale gelaagdheid van het zachte kalkgesteente is 
namelijk waterdoorlatend, zodat al het water in de rotsbodem 
wegloopt. 
In het voorjaar is er nog voldoende gras in deze komvormige 
vlakte. Daar vinden de gemzen hun voedsel. In de zomer zakken 
ze af naar lagere gebieden.  
In de zomer rest er alleen nog een waterpoeltje, waar de 

pootafdruk van diverse dieren (in de modder er omheen) hun 
aanwezigheid verraden.  
Vanaf de hoger gelegen randen van deze hoogvlakte kan je naar 
aan alle kanten tientallen kilometers ver kijken. Aasgieren 
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gebruiken de thermiek om dwars door je beeldveld te zweven op 
zoek naar een kadaver.  
Daarboven moet je wel je weg zoeken want een wegwijzer of 
duidelijk pad is er niet. Kijk dus even goed op de kaart. Een 
gedetailleerde de wandelkaart is voor deze dagtocht echt 
noodzakelijk (1:25.000). 
Het beginpunt bereik na een kort autoritje. Sla bij het dorp 
Escalona af richting de Anisclo Vallei. Even verder rechts af naar 
Puertolas en Bestue. Voorbij Puertolas maar vóór Bestue neem je 
rechts een niet-geasfalteerde weg richting Montagna de Sensa. 
Na enige honderden meters zie je rechts een stenen gebouwtje 
verscholen in het groen. Net daarvoor is de weg wat breder zodat 
je je auto er goed en veilig kan parkeren.  

Let nu goed op. Je loopt nu te voet verder over deze onverharde 
weg die een lange bocht naar rechts maakt. Direct nadat de weg 
naar links afbuigt, vind je rechts een klein onopvallend paadje 
schuin rechts omhoog. Eerst door het gras, even verder kom je 
langs een bron en brengt het pad je tussen buxus-struikjes 
verder omhoog. Aangekomen bij een rotswand ga je links af en 
volg je verder de ´stenen mannetjes´ (hoopjes stenen) verder 
omhoog.  
Neem voor deze dagtocht voldoende water mee. 

 

 

13. Wandeling Plana Canal 

Voor kinderen goed te doen en het uitzicht is adembenemend! 

Het is een mooi ritje ernaar toe, maar het laatste deel is 
onverhard.  
Ga vanuit de camping zuidwaarts. NA ca 15 minuten, bij Escalona 
rechts af en daarna weer rechts richting Puertolas. 
Volg mee op de kaart. Voorbij Puertolas links aanhouden en na 
ongeveer een kilometer rechts, dus NIET naar Bestué. 
Eens op dit weggetje kan het niet missen. Je rijdt langs de voet 
van de "Castello Mayor" en volgt dit slingerweggetje over een 
stukje GR15  langs de "Ermita San Miguel" verder tot aan de 
slagboom bij de "Refugio Plana Canal". 
Hier parkeren en je wandelt verder over een hoogvlakte op een 
pad dat uitkijkt op de Canyon d’Añisclo ver beneden je. Tijdens je 
picknick kijk je naar de gieren. Terug via dezelfde weg. 

 

14. Wandeling Circo de Barrosa. 

In de vallei tussen Bielsa en de tunnel naar Frankrijk zijn de 

restanten te vinden historische mijnbouw activiteiten. 
Informatieborden in verschillende talen, geven uitleg over de 
ruïnes en ijzerconstructies van de kabelbaan van de Louisa-mijn. 
Je ziet de getuigenissen van het leven van de inwoners en hun 
verhaal van “vreugden en smarten”. Hun leven was gewijd aan 
de zoektocht naar mineralen (ijzer, zilver en lood). De ertsen 
werden met kabelbanen over de Pyreneeën 
naar Frankrijk vervoerd. 
 
Een bezoekje is goed te combineren met een 
wandeling door de vallei van de Rio Barrosa 
(marmotten!). Dit is een gemakkelijke 
wandeling, hoewel het eerste stukje wat steil 
is.  

Voor deze wandeling rij je voorbij Bielsa, 
voorbij Parzan en je parkeert de wagen in de 
buurt van kilometerpaaltje 88. Er staan vast al 
andere wagens. Je wandelt links een onverharde weg omhoog, 
die even verder langs de Rio Barrosa omhoog gaat. Je passeert 

eerst de restanten van mijnbouw. Daarna wordt het pad smaller 
(en gemakkelijk) en je volgt weer de rivier. Ton Joosten beschrijft 
deze daguitstap als een ‘lieflijke wandeling’.  
Aan het eindpunt is een prachtige waterval waar je kunt 
picknicken tussen de marmotten. 
 
 

 

15. Wandeling naar Ibon del Sen 

Deze dagtocht begint met een mooie autorit waarvan het laatste 
stuk onverhard is en daarna de wandeling naar het meer van Sin 
(Ibon del Sen). Op de kaart vind je dit meertje rechts boven het 
dorp San Juan de Plan (op de kaart ca. 11km ten oosten van de 

camping). In het toeristenbureautje van Plan kan je best even 
een wandelkaart kopen als je die nog niet hebt. 



 
10 

 

Vanaf de camping ga je de linksaf en daarna rechts de Valle de 
Chistau in. Rij door tot bijna het einde van San Juan de Plan en 
ga rechtsaf naar het Parc Naturel (rij niet het dorp in). Na enkele 
honderden meters begint de onverharde weg. Dat was geen 
probleem voor de meeste personenwagens. De weg slingert langs 
groene heuvels, met prachtige vergezichten over de vallei. 
Parkeer de auto bij de betonnen stuwmuur in de Barranco del 
Sen, waar geel-witte verfstrepen het wandelpad omhoog 
markeren naar het Ibon del Sen (hoogteverschil ca. 500m.). 
Daarboven kan er wel en stevige wind staan. TOPTIP: een dikke 
trui of windjack kan dan van pas komen, ook in dit anders zo 
lekker warme Spanje. Mee die in de rugzak mee dus! 
Na twee uur ben je bij het Ibon del Sen. De stenige rotsformaties 

die het meertje omsluiten, worden weerspiegeld in het 
kraakheldere water. Een mooie plek voor een picknick en wat 
luieren. Daarna weer dezelfde weg terug. 
 

 

16. Het Nationaal Park Ordesa y Monte Perdido  

 
De Ordesa-vallei is nog steeds de bekendste en meest bezochte 
vallei. Je moet er voor naar Torla rijden. Op de kaart is dit 
allemaal niet zo ver, maar doordat de weg ernaar toe bochtig is 
en hier en daar smal, is dit toch een flinke lange rit. 
 
Het park (Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido) werd 

officieel geopend in 1918: het omvatte toen alleen de Ordesa-
vallei (Valle de Ordesa) en was 2.086 ha groot.  
In 1982 werd het park uitgebreid met de valleien Añisclo 
(Bellosrivier), Escuaín (kloof van de Yagarivier) en Pineta met zijn 
keteldal, waardoor het zijn huidige omvang van 15.608 ha kreeg. 
Sinds 1997 staat het park samen met een deel van het 
aangrenzende Nationaal Park Pyrénées op de Werelderfgoedlijst 
van de Unesco. Het park is sinds dat jaar tevens een Unesco-
biosfeerreservaat. 
Al deze valleien geven toegang tot het park.  
De valleien die er het laatste bij zijn gekomen liggen dicht bij 
boerderij-camping Caserio San Marcial.  
 

In Torla vertrekt er ieder kwartier een autobus naar het begin 
van de vallei van Ordesa. Je mag er niet met je eigen auto in. 
 
Al die bussen brengen heel wat volk naar deze mooie en 
gemakkelijk te bewandelen vallei met relatief weinig 
hoogteverschil. Daardoor is deze daguitstap heel geliefd en dus 
ook vrij druk. 
Slaag je er in om de lange rit en de drukte te trotseren dan is het 
te hopen dat je inspanning voldoende beloond wordt met het 
aanschouwen van de Cirque de Soaso aan het einde en de 
"paardenstaart waterval". 
 

 

17. Wandeling van Badain – Saravillo. 

Een gemakkelijke wandeling dicht bij de 

camping en met vrij veel schaduw. Je 
moet wel het vervoer een beetje 
organiseren.  
Je vertrekt (met de auto) bij camping 
Caserio San Marcial. Ga rechtsaf richting 
Ainsa, tot in Lafortunada (ca. 4 km). 
Daar ga je linksaf bij het bordje “Badian” 
en “Eglesia Romanica”. 
Ga over de rivier de Cinca. Je parkeert je 

auto na een haarspeldbocht net voor het dorp Badain. Kijk even 
op je kaart om je te oriënteren.  
Na het dorp volg je een kort stukje de wandelroute naar de 
Fuente de Fornos en ga je na een paar honderd meter links af  
Dit pad is gemarkeerd met rood-witte streepjes. Je wandelde 

eerst een stukje met de Cinca links van je. Het pad -met veel, 
schaduw van bomen- gaat geleidelijk omhoog tot de onbemande 
hut Refugio Peguera. 
Er zijn daar een paar moerasjes met libellen en kikkervisjes. Een 
mooie plek voor een picknick als je muggenspray mee hebt 
genomen. Daarna gaat het weer langzaam naar beneden. 
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In Saravillo loop je verder naar beneden naar de weg waar je je 
laat ophalen of je loopt door, terug naar de camping. Daarna 
moet die auto in Badain nog worden opgehaald. 
 

Fietsen en mountainbike 
 
Vergeleken met een gewone (race) fiets, biedt een mountainbike 
veel mogelijkheden om de streek te ontdekken. Bovendien ben je 
niet gebonden aan de verharde wegen. Let op de Spaanse en 
Franse automobilisten die niet altijd gewend zijn aan traag 
verkeer.  
Je mag niet fietsen in het Nationaal park van Ordesa. 
 
Een fluovest en een helm (=verplicht) kunnen geen kwaad. Moet 
je door een tunnel, dan neem je best een lampje mee. 
TOPTIP: Mountainbikes kan je huren in Bielsa en Escalona. Met 

een gewone stadsfiets kan je in deze streek niets beginnen.  
 

 
18. Kom jezelf tegen op de Collado de la Cruz  

 
Een pittige dag fietsen op onverharde paden. 
Hoogteverschil van 900 meter. Laat je met een 
auto brengen naar Seira el Nuevo la Colonia 

gelegen op de weg Campo-Benasque. Op de 
kaart vind je dit dorpje ca 20 km westelijker 
van de camping. Je begint bij de brug over de 
wild stromende rivier Esera.  
TOPTIP: De chauffeur die de auto terug rijdt 
kan op de terugweg bijvoorbeeld wat 
"shoppen" in Ainsa of naar de markt (op 
dinsdag). 
Voor de fietsers volgt een pittige track terug naar de camping 
Caserio San Marcial, ca 8 uur. Een mountainbike met vering is 

dan wel comfortabel. 
De weg is verhard tot Barbaruens (1,5 uur). Hier is een punt om 
drinkwater te tappen.  

TOPTIP: Doe dit zeker want het zal nodig zijn… 
 
Daarna volgt de onverharde weg met veel grote stenen. Stukken 
die te steil zijn (of te slecht, ga je te voet. De route loopt langs 
geïsoleerde gehuchten zoals Bilsé en Las Bordas en de “Cabana 
de la Virgen de la Plana”: een zorgvuldig gerestaureerd romaans 
kerkje dat weinig mensen zullen bewonderen, want op de hele 
route kom je waarschijnlijk niemand tegen. 
De weg blijft slecht tot het hoogste punt, de Collado de la Cruz 
(na 6 uur). Het is daar genieten van de stilte en het uitzicht naar 
alle kanten. 
Vervolgens naar beneden richting Plan. Dit 
stuk is veel beter, maar nog steeds onverhard. 

In Plan, bij het meer “Embalse de Plan-Escun”, 
neem je de PR HU 87.  
Daarna volgt de verharde weg en daal je 
verder af naar de camping. Doe dit voorzichtig 
want de snelheid kan flink oplopen. 
Vanaf de collado 2 uur. Totaal dus 8 uur. 
TOPTIP: Tussen Plan en Salinas zijn er enkele 
tunneltjes zonder verlichting. Neem dus licht mee en ook heel, 
heel veel water en voldoende eten voor de energie. 

Kaart: Cotiella Pena Montañesa (E-25) 1:25000.(toeristenbureau 
Plan) 
 

 

 
 
 
 
 
19. Met een auto naar boven en met de fiets terug 

Als je er tegenop ziet om de zwaartekracht te trotseren laat je 
dan met een auto wegbrengen naar een hoger punt en dan terug 
naar de camping met de fiets. Het kan heel snel gaan! Let goed 
op het andere verkeer.  
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Verharde weg: 
1. Van Bielsa (of Parzan) naar de camping, gaat werkelijk 
snoeihard, vooral de laatste afdaling bij Salinas. Zet een (zonne-) 
bril op, want net als er een dikke vrachtwagen om de bocht komt, 
vliegt er een mug in je oog...  
Pas op voor de grote betonnen waterputten langs de weg. Die 
hebben geen deksel! Rij daar niet in. 
Vertrek je van Parzan: lichtje meenemen. 
2. Van Plan (Valle de Chistau) naar de camping. Let op: enkele 
onverlichte tunneltjes onderweg. Fietslichtje meenemen. 
 
Onverhard: 

Van de “Valle van de “Ribereta Langorrués” terug naar de 
camping. 
Afslaan bij Parzan richting Chistagués naar de mooie vallei Sierra 
de Espierba (op de kaart 9 km ten noorden  van de camping). 
De eerste kilometers is dit nog een verharde weg.  
Fiets uitladen bij Borda Brunet. Met een wagen 
die hoog op de wielen staat kan je doorrijden 
tot de haarspeldbocht bij Plana Pietramula. Met 
een mountainbike terug naar de camping 

(dezelfde weg). Fietslichtje meenemen voor 
het tunneltje bij Bielsa. 
 
 
Onverhard: 

Ermita de la Firgen Blanca / Viados naar de camping 
Te bereiken via Plan, San Juan de Plan, in de haarspeldbocht 
rechtdoor de vallei van de Rio Ciquetta volgen, Na enkele 
kilometers vervolgt de weg -deels onverhard - tot aan de Ermita 
de la Firgen Blanca of verder naar de Refugio de Viadós. Op de 

kaart ca 17 km ten noordoosten van de camping.  
Fiets uitladen en weer terug (dezelfde weg). Fietslichtjes 
meenemen voor onverlichte tunneltjes tussen Plan en Saravillo. 
 

 
 

 
Canyoning  

 
20. Sportieve lange daguitstap: Canyon Rio Vero 

Canyoning is een sport waarbij je de loop van 
een rivier door een canyon volgt, door middel 

van een combinatie van wandelen, springen, 
zwemmen en abseilen.  
 
Wil je eens kennis maken met deze sport dan 
is de canyon van de Rio Vero een uitdagende 
dag-uitstap. Er zijn geen speciale buitensport-technieken voor 
nodig (dus geen koorden, abseilen of rappel). 
Het is een natte wandel & zwem canyon. 
Deze canyon uitstap is te doen door iedereen die niet bang is van 

water en een goede ´normale´ conditie heeft. Nederlandse 
scholieren doen en uitstap naar Artis, die van Barcelona doen de 
Rio Vero. De duurtijd van de afdaling is ca 8 uur. 
 
Probleem 1: Je hebt wel een neopreen pak en een helm  nodig! 

TOPTIP: Gelukkig kan je die voor een tiental euro huren in 
Ainsa. Daar zijn een paar verhuurders, net voor het grote 
kruispunt in Ainsa. Die zijn pas om 9 uur open wat misschien aan 
de late kant is voor deze lange dag-activiteit. Haal je pak dus het 
beste de avond ervoor. Ze zijn tot 21 uur open (desnoods 
navragen). 
 
Met de auto: Neem de A2205 vanaf Ainsa. 
Langs de weg A2205 is er voorbij Lecina richting Colungo een 

parkeerplaats. Vanaf San Marcial is dat ca. 1 uur rijden. 
Daar begint de kloof van de Rio Vero die eindigt in Alquezar. 
Parkeer daar je auto. 
 
Probleem 2: hoe kom je ’s avonds terug? 

TOPTIP: Hiervoor is er een busdienst, 's morgen's om 9.30. van 
Alquezar naar Lecina. Je komt dan om 10.15 uur bij het begin 
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van de Rio Vero. Informeer wel even of deze bus nog wel rijdt, 
bv.  bij Luis. 
Zie ook:www.alosa.es/gnostici/detalle.asp?noticia_id=204. 
De busdienst heet: 
SERVICIO ESPECIAL ALQUEZAR - FUENTE LECINA. Prijs: 6,5 
euro. 
 
Dus eerst verlaten alle passagiers de auto op de parkeerplaats in 
Lecina. Vervolgens rijdt de chauffeur zijn auto naar Alquezar en 
neemt dan die bus terug. Je moet dus op tijd bij die bus zijn! 
De informatie over deze busdienst is mogelijk niet meer actueel. 
Informeer even vooraf. 
 

Als je met meerdere auto's rijdt, organiseer je een zogenaamde 
navette. Alle auto's rijden naar Alquezar. Eén auto komt terug 
(met alle chauffeurs) naar de parkeerplaats aan het begin van de 
Rio Vero. Je hebt dan wat minder stress, want je hebt geen bus 
nodig. 
 
Enkele tijden: 
Reistijd Caserio San Marcial - Lecina: 1 uur. 
Passagiers uitstappen, spullen uitpakken, 0,5 uur 

Reistijd Lecina - Alquezar + parkeerplaats zoeken: 1 uur. 
Reserve: 1 uur. 
 
Vertrek dus vroeg vanaf Caserio San Marcial. 
Voordat je in de kloof staat, zijn er namelijk al meerdere uren 

voorbij! 
Als je om 8.30 vertrekt vanaf de camping en ben je terug om 
22.30. 
 
Verder meenemen: Goede wandelschoenen die zeker nat zullen 

worden. Waterdicht verpakt eten voor onderweg + drinken. Doe 
dat in een rugzak die ook nat zal worden. 
 
De afdaling duurt ca. 7-8 uur. Aan het einde, bij de romeinse 

brug, ga je de canyon uit via een aangelegd steil pad naar het 
hoger gelegen Alquezar. 
 

Onderweg, terug naar de parkeerplaats aan het begin in Lecina, 
is het de moeite om in het gehucht Colungo een kort bezoekje te 
brengen aan de beroemde  distilleerderij van de Anis de Colungo 
(anijs-brandewijn), die omschreven wordt als: 
El mejor del Mundo, de beste van de wereld. 
Dat kan tellen! 
Laat je aangekochte fles anisette wel gesloten 
totdat je weer veilig op de camping bent, wat 
de weg heeft elf-en-dertig haarspeld bochten. 
 
De Guardia Civil controleert soms bij de ingang de kloof je 
uitrusting. Als je daar staat in je T-shirt, is het: No Rio Vero! 
Je moet een helm en een neopreenpak hebben. 

Kijk even op de kaart om je te oriënteren. De Rio Vero ligt in de 
Sierra de Guarra, even wat zuidelijker van de camping. 
 
 
 
 

21. Op “weg” met een 4x4:  

Ben je in het bezit van een terreinwagen dan zijn deze drie 
uitstappen een aanrader. 
 
Ibon de Plan. 
Wie goed kan manoeuvreren kan deze weg ook rijden met een 
gewone, niet te lage auto. 

Rij vanaf de camping noordwaarts, dan bij Salinas rechts. Sla bij 
Saravillo rechtsaf. Na het dorp volg je de onverharde weg die 
langs steile hellingen in de richting gaat van Ibon de Plan (= 
meer van Plan). Er is een slagboom waar je iets betalen moet 
voor het onderhoud van de weg. Aan het einde parkeer je de 
wagen en maak je de korte, mooie en gemakkelijke wandeling 
naar het Ibon de Plan. Heb je nog energie over dan kan je nog 
naar de Colladito d´Ibon op 2345 meter lopen. 
 
 
Las Forcas de Liena  
Een van de hoogste punten die je hier met een 4x4 bereiken kan 
(2500m) is de route die begint in Parzan, net voorbij Bielsa. Je 
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slaat de tweede weg na Parzan links in richting Chistagues (9 km 
ten noorden van de camping. De weg slingert omhoog en na 
enige kilometers begint de onverharde weg naar de mooie vallei 
Sierra de Espierba. 
Vele kilometers verder kan je een aantal grotjes bekijken 
(zaklamp meenemen). Na weer vele kronkels zie je de puinresten 
van een zilvermijntje. TOPTIP: Gelukzoekers vinden hier nog wel 
stukjes zilverkristal of andere mineralen. Let wel goed op in de 
mijnopeningen wegens instortingsgevaar! De weg eindigt 
plotseling op een richel van honderden meters hoogte (Las Forcas 
de Liena ) waar enige voorzichtigheid geboden is. Geweldig 
uitzicht! 
Het eerste gedeelte van deze weg is goed berijdbaar met een 

gewone wagen. Je kunt dan rijden tot zover je het verantwoord 
acht. Een wandeling door deze vallei met mooie vergezichten is 
ook beslist de moeite. 
 
Lago D´Urdiceto. 
Voor de ¨4x4-Die Hards¨ is er de weg naar het Lago D´Urdiceto. 
Je rijdt richting Bielsa. Voorbij Parzan staat er een bordje die de 
weg naar Lago D´Urdiceto aanduidt (rechts). De weg gaat direct 
steil omhoog en is bijzonder slecht met grote keien (let op je 

carterdopje!). Na een onweer is het mogelijk dat je gaten in de 
weg moet herstellen of een rotsblok, dat de doorgang onmogelijk 
maakt, een duwtje moet geven. Handschoenen meenemen dus. 
Eventueel kan je voorbij de Hydro-elektrische centrale te voet 
verder tot aan het meer. Daar aangekomen zie je aan de 

overkant de ruïnes van wat ooit het verblijf is geweest van de 
arbeiders van de elektrische centrale: het is gekraakt als een 
lucifersdoosje onder een lawine. Echte mannen nemen een duik 
in het ijskoude smeltwater.  
Van hieruit is het mogelijk om met een geschikte Mountainbike in 

een grote lus (via het dorp Plan) terug te fietsen naar de 
camping. Bestudeer de kaart hiervoor. (Die 4x4 moet natuurlijk 
ook nog terug…) 
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