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1.1 Het verlaten dorp Dorve   
 

 
 
Route  Berrós Jussà - Dorve - Berrós Jussà. De route is helemaal gemarkeerd, maar vereist 

oplettendheid, omdat er niet altijd een duidelijk pad is uitgesleten.  
Duur  Heenweg 1 uur 15, terugweg 1 uur 
Zwaarte  Gemakkelijk. Pittig klimmetje aan het begin. Hoogteverschil 300 m.  
Kaart  Het pad staat alleen op de kaart van El Pas de Temps. De route is geel gemarkeerd. 
Variant  Vanuit Dorve via de GR 11 afdalen tot het stuwmeer en vandaar naar Berrós Jussà (500 m 

dalen en 200 m stijgen extra, totale duur wandeling 3 uur).  
 
Korte karakteristiek 
Het einddoel van deze wandeling van zo’n tweeënhalf uur is Dorve (1400 m), een verscholen bergdorpje 
dat tot voor kort alleen te voet bereikbaar was. Je loopt klimmend en dalend over rotsachtige weitjes en 
door bos en struikgewas. Dorve was tientallen jaren geheel verlaten. In de jaren negentig is er iemand 
gaan wonen die ervoor kiest zonder het gemak van elektriciteit en waterleiding te leven. Hij is veeboer. 
Inmiddels is er een asfaltweg van La Guingueta naar Dorve aangelegd, zijn er een paar huizen als 
vakantiehuis in gebruik en is de kerk gerestaureerd, maar de meeste huizen en schuren zijn nog steeds 
ruïnes. Het oude pad van Berrós Jussà naar Dorve dat je volgt, is sinds kort onderdeel van een 
langeafstandspad van La Pobla de Segur naar Isil; het wordt echter nog altijd voornamelijk gebruikt door 
de gasten van Lo Closo.  
 
Routebeschrijving 
• De route begint op de camping van Lo Closo. Het begin is aangegeven met een groen wandelbordje. 

Je gaat hier linksaf omhoog en volgt de markering, die bestaat uit gele strepen. Het pad leidt je om het 
steile rotsmassief heen dat tussen het dal van de Berrós en het hoofddal met het stuwmeer ligt. 

• Na ca. 10 minuten ben je boven op een plateau. Het pad buigt naar rechts, richting hoofddal. Let op: 
als je van het pad afwijkt sta je boven de afgrond. 
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• Het pad volgt nu ongeveer de hoogtelijn, kruist een kort puinhellinkje en loopt verder tussen 
begroeiing. Ongeveer 15 minuten verder zie je rechts van je een flinke rotshelling. Daarop ga je 
omhoog. Het pad loopt linksboven op de rotshelling verder.  

• Het pad maakt enkele minuten later een bocht naar rechts en je komt in een bos met grasbodem 
terecht. Je passeert een witte grenspaal 32 (circa  45 min vanaf de start). Je blijft op dezelfde hoogte 
lopen. Even verder kom je op een plek waar je duidelijk overzicht hebt over de omgeving: je verdere 
route loopt langs de komvormige helling, in de richting van het plateau met weiden links dat de kom 
afsluit en naar rechts overgaat in een kam. Ver weg, over die kam heen, zie je een schuur die bij Dorve 
hoort. Dorve zelf ligt dichterbij, maar verborgen achter de kam. 

• Je loopt nu verder op gelijke hoogte tot het eind van de kom. Daar gaat het pad naar rechts (gele haak; 
negeer de rode haak). Het slingert omhoog. Let hier extra goed op de markering. Na zo’n 10 minuten 
klimmen heb je het hoogste punt bereikt en kom je op een vlak, duidelijk pad, dat rechtdoor loopt in de 
richting van Dorve. Na enige tijd zie je de asfaltweg onder je; het pad loopt daar een tijdje parallel aan. 

• Als je al vrij dicht bij Dorve bent, komt het pad uit op de weg. Daar staat een bordje: Dorve 15 minuten. 
Loop in de richting van Dorve.   

• Na ongeveer tien minuten bereik je vlak voor Dorve het kruispunt met de GR 11, het Spaanse 
langeafstandspad dat de Pyreneeën van oost naar west doorloopt. De GR11 loopt rechtsaf omhoog, 
naar het dorpsplein van Dorve en verder de berg  Lo Caubo op, en daalt linksaf naar La Guingueta.  

• Volg de GR 11 100 m naar rechts, naar het voormalige dorpsplein van Dorve. Dit is het eindpunt van 
de wandeling. Je vindt er een kraan met drinkwater.  

• Ga via dezelfde weg terug.  
• Als je kiest voor de variant daal je via de GR 11 af in de richting van La Guingueta en neem je 

beneden in het dal de weg linksaf langs het stuwmeer en vervolgens omhoog naar Berrós Jussà.   


