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1
WAT DOEN WIJ VANDAAG?

GEBIED: CAMPING

NIETS...
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MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
makkelijk-niet geoefend.

HOOGTEVERSCHIL: 270 m. 
vanaf de kapel.

Tijdsduur ca. 1,5 uur heen.

Het hele jaar toegankelijk behalve 
wanneer er veel sneeuw ligt; in 
dit geval zijn sneeuwschoenen 
noodzakelijk. 

BEGIN NAAR LLANOS DE 
LALARRI: 
Er zijn twee verschillende wan-
delroutes.          

1. Volg het wandelpad dat via een 
brug de rivier Cinca oversteekt en 
wandel richting Circo. De route 
staat aangegeven.

2. Vanaf de kapel Ermita de la 
Virgen de Pineta, bij de Parador 
Nacional. Ook deze route staat 
aangegeven, een stevige stijging 
wandelend door een beukenbos, 
het pad komt samen met het 
wandelpad van route 1 vlakbij 
Llanos de Lalarri. 

Aangekomen op de bergweiden, 
ziet U de gletsjer van de berg 
Monte Perdido.

2
GEBIED: NATIONAAL PARK 

ORDESA EN MONTE PERDIDO

GEDEELTE: PINETA VALLEI
2. Llanos de Lalarri vanaf Pineta vallei
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3
GEBIED: NATIONAAL PARK 

ORDESA EN MONTE PERDIDO

GEDEELTE: VALLEI AÑISCLO
3. Molen van Aso – 

Water route
MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
makkelijk. Hoogteverschil: 50 m.

TIJDSDUUR: 1 uur Rondwande-
ling van 1,5 km.

BEGIN: Parkeerplaats Ereta de 
Biés.

Het hele jaar toegankelijk behalve 
tijdens sneeuwperiode.

Verlaat de parkeerplaats Ereta 
de Biés, daal terug de weg af en 
neem het wandelpad richting de 
oude romaanse brug San Urbez, 
deze brug ligt 30 meter boven het 
riviertje Bellós. 

Dichtbij de kapel in de berg ter 
ere van San Úrbez. 

Het wandelpad links afbuigend 
wandel je naar de oude brug over 
de rivier Bellós.

Het wandelpad omhoog volgend 
zijn verschillende uitzichtpunten 
op het riviertje Aso en de mooie 
watervallen. 

Na een stevige klim via een 
gedeeltelijk rotsachtig pad kunt U 
aan de linker kant de ruïne van de 
oude watermolen bezichtigen.

Tenslotte vervolgt U het wandel-
pad tot aan de parkeerplaats.
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MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
korte steile wandeling.

TIJDSDUUR: 20 minuten.

BEGIN: aangegeven op de 
toegangsweg aan het begin van 
de kloof.

De bron La Fuente de los Baños 
is gelegen op de meest uiterste 
meridinale plek van het Nationale 
Park Ordesa en Monte Perdido, 
aan het begin van de cañón de 
Añisclo. 

Aan het einde een zeer smalle 
kloof gevormd door eeuwenlange 
erosie van het water op het 
kalksteen van de rivier Bellós.

Een informatiebord op de weg 
geeft het begin aan van de 
278 stappen om de afdaling te 
vergemakkelijken, leiden ons naar 
de bron.

Deze bron is heel bekend om zijn 
voordelen van het zachte water 
voor de gezondheid en jarenlang 
komen veel mensen die aan bron-
chiale aandoeningen lijden. 

Om enig effect van het water te 
verkrijgen dient het 9 dagen ach-
ter elkaar gedronken te worden. 

4
GEBIED: NATIONAAL PARK 

ORDESA EN MONTE PERDIDO

GEBIED: AÑISCLO KLOOF
4. Bron los Baños 

of bron los Suspiros
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MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
makkelijke wandeling.

TIJDSDUUR: 2 uur.

BEGIN: bij de laatste bocht 
voor het dorp Revilla (1250 mtr 
hoogte).

In het voorjaar een bijzonder 
mooie wandeling.

ROUTEBESCHRIJVING:
Laat de auto achter bij het 
vertrekpunt van de wandeling en 
neem het linker pad in westelijke 
richting.

Na 15 minuten komt U bij de 
barranco Consusa, te paseren bij 
een horizontale strook land.

Na deze strook is een splitsing: 
eerst neemt U het linker pad (naar 
het uitzichtpunt van de Garganta 
de Escuaín) en daarna keert U 
terug naar de splitsing om het 
pad rechtsaf te volgen naar de 
circo de Gurrundué.

Om terug te keren gaat U wede-
rom tot aan de splitsing en neemt 
U het pad naar beneden richting 
Revilla.

5
GEBIED: NATIONAAL PARK 

ORDESA EN MONTE PERDIDO

GEBIED: ESCUAÍN
5. Wandeling naar 

uitzichtpunt Revilla
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MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
makkelijk. Hoogteverschil: 100 m.

TIJDSDUUR: 1uur heen.

Het hele jaar toegankelijk behalve 
in het sneeuwseizoen.

BEGIN WANDELING: aan het 
einde van parkeerplaats Pradera 
de Ordesa.

U neemt het wandelpad richting 
Soaso. Wandelend door een 
beukenbos met veel buxus geniet 
U van de barranco de Cotatuero 
en de bergweiden. 

Na het uitkijkpunt van de Waterval 
van Arripas bereikt te hebben, 
vervolgt U het pad om het zijpad 
rechts te nemen, de brug over 
de rivier Arazás en de waterval 
Arripas of die van Abanico. 

De terugweg; volg de linkerkant 
van de oever aan het einde van 
de vallei Ordesa. U passeert de 
brug van La Cadiera, langs de 
brug van Senda de los Cazadores 
om vervolgens naar de Pradera 
de Ordesa terug te keren.                

6
GEBIED: NATIONAAL PARK 

ORDESA EN MONTE PERDIDO

GEBIED: VALLEI van ORDESA
6. Bergweide van de Ordesa 

naar de waterval Arripas
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GEBIED: OMGEVING VAN HET 
NATIONALE PARK

GEDEELTE: VALLEI VAN BUJARUELO
7. Wandeling in het dal 

van Otal

MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
makkelijk

TIJDSDUUR: stijgen 1,5 uur, 
afdalen 50 min.

HOOGTEVERSCHIL: 300 m.

Beginpunt: Romaanse brug San 
Nicolás de Bujaruelo.

Vanaf de brug San Nicolás de 
Bujaruelo, links, volgt U wande-
lend het pad in noordelijke richting. 
Omgeven door een bijzonder 
landschap van buxus, lijsterbes, 
taxus en hulst, vlakbij de rivier Ara.

Na 20 minuten, op een hoogte 
van 1.370 meter, komt U bij een 
bron en een zijweg. Vervolg het 
pad rechtsaf, welke ons naar de 
Vallei van Otal brengt.

Kijkend naar het noordoosten zien 
we de toppen Ordiso (2.320 m.) 
en Asperillo (2.355 m.). In noordeli-
jke richting kunt U de top van de 
Vignemale-Comachibosa (3300m.) 
met de eeuwige sneeuw zien. Er 
tegenover de Cervillonar.

Na 1 uur, op 1.620 m. arriveert 
U in de vallei van Otal. Het is een 
vlakke vallei en zonder bomen. 
Aan het einde kunt U de top van 
de Tendeñera (2.853 m.) zien.

U komt een natuurlijke dam van 
een oud bergmeer tegen.

De vlakke structuur en U-vorm 
wijst op erosie door de gletsjers.

7
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MOEILIJKHEIDSGRAAD: heel 
makkelijk. Hoogteverschil: 150 m.

TIJDSDUUR: 1 uur.

BEGIN: bij de parochiekerk San 
Martin de Tella.

Het hele jaar toegankelijk, behalve 
in de sneeuwperiode.

Het dorpje Tella bevindt zich op 
1.384 m. hoogte.

Het is een van de meest 
schilderachtige dorpjes van 
de Pyreneeën met authentieke 
huisjes: opgebouwd uit stenen, 
stenen dakpannen, weinig ramen, 
hoge schoorstenen gedecoreerd 
met heksen.

In Tella vinden we de mooie route 
van de 3 kapellen uit verschillen-
de perioden.

De eerste kapel los Santos Juan 
en Pablo is pre-romaans. De 
tweede is de kapel van Nuestra 
Señora de Fajanillas en de derde 
is de kapel van de Virgen de la 
Peña, alle drie bevinden ze zich 
in een bijzonder mooi landschap. 
Bovendien komt U in het gebied, 
alwaar volgens de legenden de 
heksen samenkomen.

De wandeling is duidelijk gemar-
keerd en de kapellen bevinden 
zich op diverse locaties langs 
deze route.

8
GEBIED: OMGEVING VAN HET 

NATIONALE PARK

GEDEELTE: TELLA
8. Wandeling naar de kapellen 

van Tella
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GEBIED: OMGEVING VAN HET 
NATIONALE PARK

GEDEELTE: TELLA
9. Megalitische 

hunebed van Tella

De hunebed van Tella, ook wel 
Piedra de Vasar of Losa de la 
Campa genoemd, bevindt zich 
ten noordwesten van het dorp 
Tella. 

Voordat U het dorp bereikt, wordt 
de locatie aangegeven.

Oudheidkundig is het een megali-
tisch monument, destijds gebruikt 
voor de collectieve teraarde-
bestelling van de inwoners.

De zerk is opgebouwd uit diverse 
verticaal geplaatste stenen die de 
afdek steen ondersteunen.

Bij archeologische opgraving zijn 
er botresten en gebruiksvoorwer-
pen gevonden die zich nu in het 
Provinciale Museum in Huesca 
bevinden.

9
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MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
gemiddeld

TIJDSDUUR: ongeveer 2-3 uur

BEGIN: op 1 km. van het dorp 
San Juan de Plan richting Biadós.

Niet aan te bevelen met fiets 
of kinderwagen, geschikt voor 
kinderen ouder dan 5 jaar.

BESCHRIJVING WANDEL-
ROUTE:
Dit is een botanische route en 
komt U twee oude bruggen 
tegen. De wandeling is door een 
schaduwrijk gebied met veel 
vegetatie. 

Aan het begin bij de brug Puente 
de los Pecadores -Puen Peca-
dors- bevindt zich een informatie-
bord met een uitleg hoe de brug 
aan zijn naam komt, en langs de 
route staan borden met uitleg 
over de flora. 

Na een half uur bereikt U de 
brug Puente del Molino- Puen 
del Molín- van waar het moge-
lijk is de route te voltooien door 
het pad naar beneden langs de 
oever van het riviertje nog 2 km 
te volgen. Het is aan te bevelen 
Uw kinderen goed in de gaten te 
houden op de plekken waar het 
ravijn diep is.

10
GEBIED: OMGEVING PARQUE 

NATURAL POSETS-MALADETA

GEDEELTE: SAN JUAN DE PLAN
10. Botanische wandeling L’Ausera
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GEBIED: OMGEVING PARQUE 
NATURAL POSETS-MALADETA

GEDEELTE: SAN JUAN DE PLAN
11. Wandeling langs de rivier van 

Plan naar San Juan

MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
makkelijk

TIJDSDUUR: 
ongeveer 20 minuten

BEGIN: bij de rivier langs een van 
beide dorpjes

Deze wandeling kunt U ook doen 
met een fiets of kinderwagen.

Dit is een rustige wandeling langs 
de rivier tussen de mooie dorpjes 
Plan en San Juan de Plan.

11
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MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
makkelijk

TIJDSDUUR: ongeveer 15 
minuten

BEGIN: bij het begin van het 
dorp Gistaín / Chistén. 

Wandeling is te doen met een 
kinderwagen.

Aan de rechter kant, de ce-
mentweg die om het dorp heen 
loopt, loopt U omhoog naar het 
uitzichtpunt, een ruime en aange-
name plek waar zich de Cruz de 
Puyadase bevindt en van waar U 
schitterend uitzicht heeft op het 
riviertje Cinqueta en het bergmas-
sief Cotiella.

12
GEBIED: OMGEVING PARQUE 

NATURAL POSETS-MALADETA

GEDEELTE: GISTAÍN
12. Wandeling naar het 
uitzichtpunt Puyadasé
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GEBIED: PARQUE NATURAL DE LA SIERRA 
Y LOS CAÑONES DE GUARA

GEDEELTE: LECINA
13. Molen van Lecina en kapel 

van San Martín

MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
makkelijk

TIJDSDUUR: 1 uur

BEGIN: dorp Bárcabo

Bij Bárcabo volgt U het pad dat 
naar de dam gaat. 

Rechts bevindt zich de bron 
Verrala. De wandeling vervolgt 
evenwijdig aan de greppel en 
komt de rivier in zicht waar de 
overblijfselen van de oude molen 
van Lecina te zien zijn. Als U de 
weg langs de river blijft volgen, 
komt U bij het kruispunt van de 
rivier, de kloof la Choca en de 
kapel San Martín.

13
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MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
makkelijk

TIJDSDUUR: 2 uur.

Rondwandeling.

BEGIN: plaza mayor in het dorp 
Alquézar

BESCHRIJVING VAN DE 
ROUTE:
De route is begrensd door de 
wanden van de kloofengte van 
de rivier Vero, de wandeling is 
geschikt gemaakt door hangende 
paden van houten trappen. 

Deze route is mogelijk vanaf het 
historische dorp Alquézar en tot 
aan het binnenste van één van 
de kloven van de rivier Vero te 
komen.

Genietend van de diverse natuur-
krachten van het water alsmede 
de brug van Fuente de baños.

14
GEBIED: PARQUE NATURAL DE LA 

SIERRA Y LOS CAÑONES DE GUARA

GEDEELTE: ALQUÉZAR
14. Wandelpad van de Cañón del Vero

“Las Pasarelas”
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GEBIED: STUWMEER VAN MEDIANO: 
VALLEI LA FUEVA

GEDEELTE: SAMITIER
15. Beklimming naar de religieuze en 

militaire ruïne van Samitier

MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
makkelijk-gemiddeld

TIJDSDUUR: 
2 uur heen en terug.

BEGIN: Samitier. Het pad dat 
het dorp Samitier en de ruïne en 
de kapel verbindt is heel zonnig 
en ruig. Indien de deuren van 
de gebouwtjes dicht zijn, kunt U 
deze gerust ontgrendelen en naar 
binnen gaan. 

De route is gelegen door de be-
klimming van een heuvel middels 
een duidelijk zichtbaar pad.  Om 
boven te komen zijn er diverse 
sterk stijgende stukjes. Van boven 
af, heeft U een groots panora-
misch uitzicht op de Pyreneeën, 
de beide stuwmeren en de kloof 
Entremón van boven af, alsmede 
wordt U zich gewaar van een 
onvergelijkbare rust en stilte.

15
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Het stuwmeer van Mediano is ge-
legen op gemeentelijk grondge-
bied van La Fueva en is in gebruik 
genomen in 1974, de oude kern 
van het dorp hebben ze onder 
water laten lopen en is in het 
stuwmeer verdwenen.

Het is één van de belangrijkste 
stuwmeren in Aragón, met een 
oppervlakte van 1.714 ha. en een 
totale capaciteit van 436,35 hm3. 
en een bruikbare capaciteit van 
426 hm3. Het stuwmeer draagt 
bij aan de kalkrijke materialen 
die de kloof Entremon in de rivier 
Cinca vormden, deze rivier mondt 
weer uit aan het einde van het 
stuwmeer El Grado.

Mediano is gelegen op 520 meter 
hoogte en tegenwoordig liggen 
de resten van het oude dorp in 
het stuwmeer, de toren van het 
romaanse kerkje is het enige 
dat overeind is gebleven na de 
overstroming van het gebied 
omwille van het stuwmeer. Zelfs 
in de perioden dat het stuwmeer 
vol staat, blijft de klokkentoren 
zichtbaar. 

16
GEBIED: STUWMEER VAN MEDIANO: 

VALLEI LA FUEVA

GEDEELTE: MEDIANO
16. Stuwmeer van Mediano
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GEBIED: STUWMEER VAN EL GRADO

GEDEELTE: EL GRADO - MEDIANO
17.Wandeling door de 

kloof Entremon

MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
makkelijk. Sommige gedeeltes 
is het wandelpad smal en loopt 
evenwijdig aan de afgrond.

TIJDSDUUR: 1 uur heen

U neemt de weg A-138 richting 
Barbastro. Na 18 km komt U bij 
Meson de Liguërre, hier neemt 
U de afslag richting La Fueva 
(linksaf). 

Na 3 km rijdt U over een brug 
over het stuwmeer El Grado. 
Direct na de brug is rechts een 
kleine parkeerplaats, hier kunt U 
de auto parkeren. Er staat een 
informatiebord waarop de route 
door de Congosto del Entremon 
staat aangegeven.

Deze wandeling is een deel van 
de GR-1.

• Op de informatieborden vindt 
U informatie over de bijzondere 
ornithologie welke U tijdens Uw 
wandeling kunt tegen komen.

17
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Deze plaats was een enclave van 
een Moors fort genaamd Abinyu-
yas, waar de huidige naam van 
afgeleid is. Deze enclave is door 
Sancho III el Mayor weer heroverd 
op de Moren. Abizanda is vanaf 
de weg C-138 van Barbastro 
naar L´Ainsa duidelijk zichtbaar, 
gedomineerd door de rotswand 
waarop het dorp gelegen is.

Vanaf het dorp is het uitzicht op 
de Pyreneeën spectaculair. De 
ranke kerktoren van de Abizanda 
is onbetwistbaar het werk van 
de meesters van Lombardije aan 
het einde van het jaar 1023; ter 
voorbereiding van de aanval op 
de streek Isábena. Het ommuur-
de bouwwerk en de kapel van het 
kasteel is uit een latere periode en 
werk van lokale meesters. 

LOS TITIRITEROS: 
Het huis van de marionetten en 
het populaire poppentheater 
wordt geleid door de groep los 
Titiriteros de Binéfar. Zij pre-
senteren hun creaties middels 
een poppentheater, veelal in de 
openlucht opgevoerd, en stellen 
de bezoekers in de gelegenheid 
kennis te maken met cultureel 
theater, muziek en festiviteiten 
van de Pyreneeën.18

GEBIED: STUWMEER 
VAN EL GRADO

GEDEELTE: ABIZANDA
18. Toren van Abizanda 

en los Titiriteros
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GEBIED: STUWMEER 
VAN MEDIANO: VALLEI LA FUEVA

GEDEELTE: VALLEI LA FUEVA
19. Muro de Roda

Gelegen op een strategische 
locatie, is het een vestingdorp 
behorend bij de gemeente La 
Fueva, in de regio Sobrarbe. 

Muro de Roda valt op vanaf del 
Tozal de Muro, de hoogste heuvel 
in de bergketen van Muro de 
Roda, die zijn naam te danken 
heeft aan de bevolking, en die 
een natuurlijke scheiding is tussen 
de vallei van La Fueva in het 
oosten en de vallei van de Cinca 
in het westen. 

Muro de Roda is te bereiken via 
een pad dat omhoog loopt via 
Tierrantona, ook berijdbaar met 
een terreinwagen 4x4. 

Een bezoek aan de vallei van La 
Fueva met zijn vele kleine dorpjes 
en de hoofdplaats Tierrantona 
kunt U met deze wandeling 
combineren.

19
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MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
makkelijk

TIJDSDUUR: 2 uur.

BEGIN: vanaf het klooster San 
Victorián

ROUTEBESCHRIJVING:
Achter het klooster staat een klein 
houten informatiebord dat het be-
gin van de route aangeeft, soms 
moet men een beekje oversteken. 

Het eerste gedeelte van de route 
loopt langs een rotswand. Op dit 
gedeelte moet U oppassen voor 
de afgrond aan de rechter kant. 

Na 15 minuten komt U op een 
kleine bergweide waar de kapel 
San Antonio staat. 

Het pad vervolgt zich naar een 
bos en staat aangegeven door 
witte en- gele markeringen die de 
PR route aangeven. 

Bijna aan het einde van de route 
zijn een paar korte steile stukjes.

20
GEBIED: AAN DE VOET VAN DE

“PEÑA MONTAÑESA”
GEDEELTE: KLOOSTER SAN VICTORIÁN

20. Wandeling naar de kapel 
in de rots La Espelunga
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GEBIED: AAN DE VOET VAN DE
“PEÑA MONTAÑESA”

GEDEELTE: KLOOSTER SAN VICTORIÁN
21. Klooster San Victorian 

Het klooster van San Victorián 
bevindt zich op één van de 
zuid-hellingen van de berg Peña 
Montañesa, bij het dorpje Los 
Molinos op een paar kilometer 
afstand van Aínsa. Het klooster 
vindt zijn oorsprong in de 11e 
eeuw, nadat de monniken vanuit 
het gotische klooster in Asán in 
de buurt van Huesca naar hier 
zijn overgeplaatst. Het klooster 
is recent gerestaureerd, grondig 
schoongemaakt en het dak van 
de kerk gereconstrueerd.

Het klooster is hoofdzakelijk 
ontstaan door bouwwerken ge-
dateerd uit de 16e en 18e eeuw.

21
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De Peña Montañesa (2.291 m.) is 
de hoogste top van de bergketen 
Ferrera, in de regio Sobrarbe. 

De berg bevindt zich ten noorden 
van Ainsa vanwaar de indruk-
wekkende steile wanden goed 
zichtbaar zijn.

Om bij het beginpunt van de be-
klimming te komen gaat U vanuit 
Ainsa richting Campo. Het dorp 
verlatend, na 7 kilometer komt U 
aan in Arro.

Hier slaat U af richting het kloos-
ter San Vitorian, 15 km. verderop. 
2 kilometer nadat U het dorpje 
Oncins gepasseerd bent, komt 
U bij het begin van de wandeling 
aan de linkerkant, duidelijk aange-
geven. U kunt de auto hier achter 
laten aan de voet van de kapel 
Virgen del Pilar en op 1 km. voor 
het klooster San Victorian.

22
GEBIED: AAN DE VOET VAN DE

“PEÑA MONTAÑESA”

GEDEELTE: KLOOSTER SAN VICTORIÁN
22. de Peña Montañesa
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GEBIED: OMGEVING VAN AÍNSA 
EN LABUERDA, BOLTAÑA...

GEDEELTE: AÍNSA
23. Wandeling naar 

de Cruz Cubierta

TIJDSDUUR: 15 minuten.

BEGIN: op de vlaktes achter de 
ruïne van het kasteel van Ainsa.

Na een bezoek aan het oude en 
middeleeuwse gedeelte van Ain-
sa, de oude huizen met gewelven 
op het Plaza Mayor, de smalle 
authentieke straatjes, diverse mu-
sea, lopend over de binnenplaats 
van het kasteel, wandelt U over 
een houten brug die over de oude 
slotgracht van de burcht ligt. Hier 
houdt U rechts aan.

En houten bord geeft “Cruz 
Cubierta” aan. Dit tempeltje is 
gebouwd in 1655 ter herinnering 
aan de strijd van de Herovering 
van Aínsa op de Moren. Tussen 
de 8 pilaren en het antieke hek er 
omheen, ziet U het kruis boven 
een steeneik, welke het symbool 
van de Sobrarbe is, alsmede het 
eerste kwartier van het wapens-
child van Aragón. Het is een vre-
dige en rustige omgeving vooral 
in de zomer’s ochtends vroeg of 
bij zonsondergang.
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Vanaf de camping kunt U deze 
kleine wandeling beginnen, vanaf 
de receptie volgt U het pad over 
de dijk langs de rivier Cinca.

De huizen zijn rond de kerk San 
Sebastián met zijn grote kerkto-
ren gebouwd. De dorpskern vindt 
U bij het Plaza Mayor. Het dorp 
heeft twee wijkjes die van San 
Juan en San Sebastián met straa-
tjes die nog steeds ouderwetse 
namen hebben: Herrería, Arbole-
da, Barranco, etc.

Het jaarlijkse feest van Labuerda 
wordt op 16 augustus gevierd, 
ter ere van San Roque, terwijl 
het winterfeest gewijd aan San 
Sebastián, gevierd wordt op 20 
januari.            
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GEBIED: OMGEVING VAN AÍNSA 

EN LABUERDA, BOLTAÑA...

GEDEELTE: LABUERDA
24. Wandeling naar Labuerda
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GEBIED: OMGEVING VAN AÍNSA 
EN LABUERDA, BOLTAÑA...

GEDEELTE: SAN VICENTE DE LA LABUERDA
25. Wandeling naar 

San Vicente de Labuerda
de Labuerda

Binnen de grens van het dorp 
maar voordat U de dorpskern 
bereikt, komt U de romaanse kerk 
van San Vicente de Labuerda 
tegen en heeft men een schit-
terend uitzicht op de berg Peña 
Montañesa.

Het historisch belang van het 
kerkje is goed bewaard gebleven. 
Er zijn enkele meubelstukken 
uit de gotische kunst, zoals een 
altaarstuk uit het atelier van Juan 
de la Abadía welke de abside 
vertegenwoordigde. Bovendien 
bevindt zich deze kerk vlakbij de 
plek waar de relikwieën van San 
Visorio gevonden zijn.

ROUTE: Vertrekkend vanaf de 
camping in de richting van het 
hotel, nemen we het pad richting 
het dorpje San Vicente.

TIJDSDUUR: ongeveer 2 uur.
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Het plaatsje Aínsa, uitgeroepen 
tot Nationaal Monument in 1965, 
is gelegen op een plek van groot 
historisch belang. Omgeven door 
beide natuurgebieden zoals het 
Nationaal Park Ordesa y Monte 
Perdido en het Natuurpark los 
Cañones y la sierra de Guara.

In de oude dorpskern bevin-
den zich gebouwen van grote 
historisch-kunstzinnige waarde 
zoals de ruïne van de oude burcht 
gedateerd uit de 11e eeuw, de 
Plaza Mayor welke terug gaat tot 
de oorsprong in de 11e en 12e 
eeuw. De straatjes met de oude 
gerestaureerde huizen zijn een 
weergave van de oude dorpskern 
in een prachtig middeleeuwse 
sfeer.

De beide rivieren Cinca en Ara 
doorkruisen het dorp en komen 
samen uit in het stuwmeer Me-
diano, waarop U een schitterend 
uitzicht heeft.

ROUTE: Vertrekkend vanaf de 
camping richting het hotel, steekt 
U de weg over en neemt U het 
pad dat naar de Cruz Cubierta 
gaat, vervolgt U het pad om bij 
de burcht en de oude dorpskern 
te komen.
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GEBIED: OMGEVING VAN AÍNSA 

EN LABUERDA, BOLTAÑA...

GEDEELTE: AÍNSA
26. Wandeling a L´Ainsa



29

GEBIED: OMGEVING VAN AÍNSA 
EN LABUERDA, BOLTAÑA...

GEDEELTE: AÍNSA
27. Wandeling naar de 

kapel Los Palacios

TIJDSDUUR: 30 minuten (heen)

BEGIN: bij de brug over de 
rivier Ara, op de kruising van de 
weg Barbastro – Guaso/Parque 
Natural de la Sierra y Cañones de 
Guara.

Het hele jaar toegankelijk, bij 
voorkeur in het voorjaar is het een 
mooie wandeling.

Recht vooruit kijkend, zien we 
tussen beide wegen het begin 
van een pad die ons naar de 
kapel los Palacios leidt.

Het uitzicht naar Ainsa, de oude 
burcht en de Pyreneeën zijn 
prachtig.

Daarna loopt het pad iets 
omhoog. Om bij de kapel te 
komen, neemt U een zijpad naar 
links. Het eerste stukje is een 
helling van cement maar daarna 
komt U op het vlakke gedeelte.
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MOEILIJKHEIDSGRAAD: 
makkelijk

TIJDSDUUR: 
iets meer dan een uur.

Rondwandeling

BEGIN: in Ainsa aan de oever 
van de rivier Cinca, tussen de 
brug en het parkje.

Wandeling is te doen met een 
kinderwagen.

De wandeling is vlak en begint 
evenwijdig aan de rivier Cinca.

Na 15 minuten wandelen neemt 
U rechts het zijpad dat staat aan-
gegeven en komt U bij de kapel.

Als U het pad blijft volgen sluit 
deze aan op de weg naar het 
dorpje Pueyo de Araguás. Hier 
gaat U naar rechts, daalt U de 
weg af. U blijft de weg volgen om 
vervolgens weer bij het parkje in 
Ainsa uit te komen.                 
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GEBIED: OMGEVING VAN AÍNSA 

EN LABUERDA, BOLTAÑA...

GEDEELTE: AÍNSA
28. Wandeling naar de kapel Santa Ana
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GEBIED: OMGEVING VAN AÍNSA 
EN LABUERDA, BOLTAÑA...

GEDEELTE: BOLTAÑA
29. Wandeling naar de ruïne 

van Boltaña

TIJDSDUUR: 20 minuten heen

BEGIN: Oude binnenstad van 
Boltaña

Vanaf het oude gedeelte volgt 
U zoals aangegeven op het 
informatiebord de route naar de 
ruïne van het kasteel, boven op 
de steile rots.

Het is een aangename wandeling 
die iets weg heeft van een groep 
muilezels die hun weg naar boven 
zoekt.

De ruïne zijn de overblijfselen van 
een romaans kasteel uit de tijd 
van  Sancho el Mayor.

Deze dominante kasteelmuren 
zijn bepalend voor het aange-
zicht van het nieuwe gedeelte van 
Boltaña.

Het is een makkelijke en mooie 
wandeling. ’s Zomers vroeg in de 
ochtend of namiddag. Een route 
in de volle zon.  
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MOEILIJKHEIDSGRAAD: ge-
makkelijk, maar niet aan te raden 
met hele jonge kinderen.

TIJDSDUUR: 20 – 30 minuten.

BEGIN: vanaf het uitzichtpunt op 
Jánovas (N-260) of vanaf het pad 
bij het begin van het dorp.

De route gaat middels een pad 
naar beneden tot aan de rivier.

U steekt de rivier over via een 
houten hangbrug. Aan de over-
kant rechts aanhouden, na een 
korte stijging om een paar rotsen 
heen komt U bij het dorpje aan.

Na een wandeling door de verla-
ten straatjes kunt U via dezelfde 
route weer terug wandelen.

Deze wandeling is niet aan te 
bevelen met hele kleine kinderen 
vanwege het obstakel hangbrug, 
dit kan voor hen gevaarlijk zijn.                        
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GEBIED: OMGEVING VAN AÍNSA 

EN LABUERDA, BOLTAÑA...

GEDEELTE: JÁNOVAS
30. Het verlaten dorp Jánovas
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GEBIED: RÍO CINCA

GEDEELTE: PUÉRTOLAS
31. Zwemmen in de Rivier Cinca

LAS GORGAS DE PUÉRTOLAS

Er zijn zeven mooie locaties om 
in de rivier Cinca te zwemmen, 
tussen de kilometerpaaltjes 59 en 
63 op de weg A-138. De toegan-
gen zijn middels informatieborden 
aangegeven.

Op deze rivier worden jaarlijks 
de afdaling met houtvlotten –las 
nabatas- gevierd, vanaf de brug 
bij Laspuña met de aankomst in 
Ainsa.
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Het boeddhistisch centrum 
Vajrayana Dag Shang Kagyu 
is een spirituele ontmoetingsplek 
gelegen vlakbij het kleine dorpje 
Panillo, op 30 kilometer vanaf 
Ainsa, richting Tierrantona en 
daarna richting Panillo, een klein 
stukje Tíbet in dit gedeelte van de 
Pyreneeën. 

De locatie biedt de juiste 
voorwaarden voor meditatie en 
spirituele rust door de afgelegen 
ligging en de mooie uitzichten 
op de eerste uitlopers van de 
Pyreneeën.
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GEBIED: RIBAGORZA

GEDEELTE: PANILLO. REGIO RIBAGORZA
32. Boeddhistische Tempel Panillo
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GEBIED: EL GRADO

GEDEELTE: EL GRADO. TORRECIUDAD
33. Pelgrimsoord Torreciudad

Het pelgrimsoord Santuario de 
Torreciudad is gewijd aan de H. 
Maagd Maria en ligt in de regio 
Ribagorza. 

Het bevindt zich op de top van 
een berg rechts van de rivier 
Cinca, dichtbij het stuwmeer El 
Grado. De naam verwijst naar 
een oude uitzichttoren uit de ara-
bische overheersing, welke ruïne 
vlakbij de oude kapel zichtbaar is. 
Het gebouw is qua architectuur 
spectaculair.
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