
TOURS & TIPS

CATALONIË

VAN BERGTOPPEN 
NAAR DE ZEE

Deze route gaat van de hoogste pieken van de 
Catalaanse Pyreneeën tot aan de kristalheldere 
wateren van de Costa Brava en is ongetwijfeld 
een van de meest spectaculaire en verrassende 
routes in Catalonië. Het afwisselende landschap 
zorgt voor contrasten en adembenemende 
vergezichten en herbergt tal van authentieke 
dorpjes en culturele pareltjes. 

Het weidse landschap van de Pyreneeën wordt 
gekenmerkt door imponerende bergen, grootse 
bossen en kronkelige rivieren. Het is een levendig 
gebied, rijk aan culturele, gastronomische en 
historische schatten. Hier is voor ieder wat wils: 
van de rust van de pittoreske bergdorpjes tot de 
opwindendste activiteiten voor de grootste 
durfal. 

De bergen eindigen abrupt in de Middellandse 
Zee, waar het water kristalhelder is en de ver- 
borgen baaitjes van de Costa Brava zijn. Oude 
beschavingen hebben hun stempel gedrukt in 
de vorm van een rijk cultureel en historisch 
erfgoed. Maar de Costa Brava is ook een ideaal 

gebied om te duiken en te zeilen, de beste 
gastronomie te ontdekken en de intense wijnen 
uit de erkende wijnstreek Empordà te proeven. 

DE ROUTE (360 KM) 

  De route begint in de Val d’Aran, een vallei  
met een unieke personaliteit en een eigen 
taal, het Aranees, gekenmerkt door 
schilderachtige dorpjes met leisteen daken 
die afsteken tegen de besneeuwde toppen. 
Neem in Les, het beginpunt van deze route, 
de N-230 tot in Vielha en volg dan de C-28  
tot in Esterri d’Àneu. Proef in Les de heerlijke 
lokale kaviaar met cava in de steurkwekerij 
Caviar Nacarii, breng in Vielha een bezoek 
aan de Fàbrica de la Llana, een mooi geres- 
taureerde wolfabriek en rij even om tot in 
Mongarri, een van de mooiste dorpjes van  
de Pyreneeën. 

  De reis gaat verder langs de C-28 naar de streek 
van de Pallars Sobirà en langs de woeste rivier 
de Noguera Pallaresa. Vanuit Esterri d’Àneu 
neem je de C-13 tot in Sort, het mekka van  
de wildwatersporten. Rij vervolgens langs de 
N-260 naar La Seu d’Urgell, de bisschopsstad 
met de enige romaanse kathedraal van 
Catalonië, de Santa María d’Urgell, en de 
uitvalsbasis bij uitstek voor vele bergsport-
activiteiten. 

 
  Dezelfde weg brengt je tot in Puigcerdà, door 

het prachtige gebied van La Cerdanya met 
aan de ene kant het imposante Cadí berg- 
massief en aan de ander kant de besneeuwde 
toppen van de Pyreneeën. Stop onderweg in 
Arsèguel voor een adembenemend uitzicht 

Catalonië dankt zijn populariteit aan de stad Barcelona en de geliefde kust. Deze regio  
heeft echter veel meer te bieden, namelijk het achterland met een schat aan cultuur, rijke 
gastronomie en nog vele verborgen plekjes om te ontdekken. De verscheidene landschappen 
gaan vrijwel ongemerkt in elkaar over: de Pyreneeën strekken zich uit tot in de Middellandse 
Zee, rivieren verdwijnen kronkelend in lommerrijke bossen en wijngaarden nemen je mee 
van schilderachtige middeleeuwse dorpjes naar bruisende steden. 

over de Cadí en de perfecte spot voor een 
mooie foto. Als je graag even de benen strekt, 
kun je de auto parkeren in Estana en het 
gemarkeerde wandelpad volgen tot aan het 
weggestopte paradijs van Prat del Cadí.

 
  De volgende trekpleister is Ripoll, waar zich 

een van de grote bouwkundige iconen van 
Catalonië bevindt, de monumentale romaanse 
toegangspoort van het 12e-eeuwse klooster 
Santa María de Ripoll. Van hieruit ga je  
verder naar Olot dat bekend staat om haar 
uitstekende charcuterie en het prachtige 
natuurpark Zona Volcànica de la Garrotxa, 
een beschermd gebied met meer dan veertig 
vulkaankraters te midden van uitbundige 
vegetatie. 

 
  De N-260 brengt je helemaal tot in Figueres, 

maar onderweg is het een absolute must om 
even te stoppen in Besalú, een van de best 
bewaard gebleven middeleeuwse dorpen  
van Catalonië met een 11e-eeuwse brug,  
de kerken Sant Vicenç en Santa Maria en  
een ritueel badhuis.

 
  In het Theater-Museum Dalí in Figueres kan  

je een deel van het oeuvre van de wereld-
beroemde surrealistische kunstenaar Salvador 
Dalí bekijken, die zijn inspiratie grotendeels 
haalde uit het steile kustgebied van de Costa 
Brava, waar de bergen zich in de zee storten. 

 
  De Costa Brava is ook de ideale plek om  

te duiken en te zeilen, te genieten van de 
uitstekende lokale gastronomie en de 
eeuwenoude geschiedenis van de regio te 
ontdekken. Picknick tussen de wijngaarden, 
proef de intense wijnen van de Empordà, 
onderga een olijfoliebehandeling, breng een 
bezoek aan de Grieks-Romeinse erfgoed van 
Empúries of verken de volmaakte Iberische 
nederzettingen in Ullastret.

 
  De route eindigt in Cadaqués, een witgewassen 

dorpje aan de kristalheldere wateren van de 
Costa Brava omringd door de groene bossen 
van het natuurpark Cap de Creus.  
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een groot vuur om er overheen te springen,  
wat aanleiding is voor een uitbundig dorpsfeest. 
De falles zijn, net als de castellers, door de 
UNESCO erkend als immaterieel werelderfgoed. 

Het Nationaal Park van Aigüestortes  
i Estany de Sant Maurici  
De Boí Vallei is ook de toegangspoort tot  
het enige nationaal park van Catalonië: het 
Nationaal Park van Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. Dit park is een heerlijk stuk 
ongerepte natuur met meer dan tweehonderd 
meren, vandaar ook de naam Aigüestortes 
(kronkelende stroompjes), een waar paradijs 
voor natuurliefhebbers. Je kunt meerdaagse 
wandelroutes door het park maken waarbij 
overnachten mogelijk is in een van de bemande 
of onbemande berghutten.  
www.vallboi.cat/en/aigüestortes

Raften op de Noguera Pallaresa   
De streek Pallars Sobirà wordt doorkruist door de 
woeste rivier Noguera Pallaresa, de beste rivier 
in Europa voor wildwatersporten! De koning 
van de avontuursporten is hier rafting, maar  
je kan er ook hydrospeeden, kajakken of kano- 
varen. Voor de echte avonturiers is het gebied 
ook ideaal voor canyoning, het afdalen van een 
rivier door adembenemende rotskloven en 
bergspleten. turisme.pallarssobira.cat
  
Bergdorpjes verkennen 
In de omgeving van Ripoll vind je middeleeuwse 
dorpjes, rijk aan historie en natuurpracht zoals 
Beget, Bagà, Santa Pau, Camprodón, Castellar 
de n’Hug, Gombrèn en nog vele andere waar 
het de moeite waard is om even te stoppen of 
een kleine omweg voor te maken. 

La Garrotxa   
De Zona Volcànica de la Garrotxa is een 
beschermd natuurpark met meer dan veertig 
vulkaankraters. De oudste vulkanen zijn 
700.000 jaar oud, de jongste stopte zo’n  
11.000 jaar geleden met vuurspuwen. Via het 
uitgebreid netwerk wandelpaden kom je tot in 
de krater van de Santa Margarida vulkaan die 
een doorsnee heeft van driehonderd meter  
en zeventig meter diep is. Je kunt het gebied 
ook vanuit een luchtballon bekijken met  
Vol de Coloms. www.turismegarrotxa.com

Fietsen over de Via Verda  
Uit Olot vertrekt de Via Verda, een voormalige 
spoorweglijn die nu gebruikt wordt als autovrij 
fiets- en wandelpad. De route brengt je langs  
de bruisende stad Girona en eindigt in Sant  
Feliu de Guíxols. In totaal 94 km autovrije wegen 
langs rivieren en bergen, door automatisch 
verlichte treintunnels, langs oude al dan niet 
opgekalefaterde treinstationnetjes tot aan de 
verfrissende zee. www.viesverdes.cat

Castellfollit de la Roca  
Onderweg naar Girona is het de moeite waard 
om even te stoppen in Castellfollit de la Roca: 
een oud stadje dat heel spectaculair bovenop 
een smalle, vijftig meter hoge rots gebouwd is. 
Het uitzicht is adembenemend. 

  Dalí driehoek  
Cadaqués is een idyllisch vissersdorpje in het 
midden van het natuurpark Cap de Creus,  
waar de bergen zich letterlijk in de zee storten. 
Net buiten Cadaqués, in Portlligat, ligt het 
Casa-Museu Dalí, dat deel uitmaakt van de 
Dalí-driehoek: een aanrader voor iedereen  
die de surrealistische wereld van Salvador Dalí 
wil ontdekken en begrijpen! In het Teatre-Museu 
Dalí in Figueres kun je een deel van zijn oeuvre 
bekijken en in Púbol staat het kasteel dat hij 
opdroeg aan zijn vrouw en muze Gala.  
www.costabrava.org

REISDUUR

  Voor deze route raden wij minstens vijf  
dagen aan, maar je kunt zolang uitrekken  
als je wil, afhankelijk van de tijd die je neemt 
om bezienswaardigheden te bezoeken, 
activiteiten te doen en verborgen plekjes en 
indrukwekkende natuurplekken te ontdekken.  

DOEN ONDERWEG 

De Boí vallei  
Vanuit Vielha is het absoluut de moeite waard 
om een daguitstap te maken naar de Vall de Boí 
en een bezoek te brengen aan de negen 
prachtige romaanse kerken, die sinds de elfde 
eeuw zonder ingrijpende verbouwingen de 
eeuwen hebben doorstaan en door de Unesco 
tot werelderfgoed zijn uitgeroepen. Oorspronke-
lijk waren de kerkjes helemaal beschilderd, maar 
de muurschilderingen werden begin vorige eeuw 
verwijderd en overgebracht naar het Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) in Barcelona. 
In het meest emblematische kerkje, Sant 
Climent de Taüll, kan je aan de hand van een 
ingenieuze projectie zien hoe de schilderingen 
er oorspronkelijk uitzagen. Een echte aanrader!  
www.vallboi.cat

De falles  
De zogeheten falles of vuurfeesten zijn volks- 
feesten die eind juni tijdens de zomerzonne-
wende in verschillende bergdorpen in de 
Pyreneeën gevierd worden. De fallers dalen dan 
met grote brandende houten stronken af uit  
de bergen en ontsteken beneden in het dorp 
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TIP

  De accommodatiemogelijkheden langs de  
route zijn eindeloos, van luxehotels tot kleine 
pensions en campings. Wij raden echter aan  
in een van de talrijke charmante en gezellige 
B&B’s en familiehotelletjes te overnachten, 
waar je waardevolle lokale tips meekrijgt en  
bij de heerlijke lokale keuken je vingers kan 
aflikken. 

LINKS

  www.catalunya.com 
 www.visitpirineus.com 

http://www.vallboi.cat/en/aigüestortes
http://turisme.pallarssobira.cat
http://www.turismegarrotxa.com
http://www.viesverdes.cat
http://www.costabrava.org
http://www.vallboi.cat
http://www.catalunya.com
http://www.visitpirineus.com

