
1.2 Het Kasteel van Berrós 
 
Route   Berrós Jussà – Het Kasteel – Berrós Jussà 
Duur   Circa 1 uur 
Zwaarte  Gemakkelijk, geschikt voor alle leeftijden 
Seizoen  Alle seizoenen 
Kaart   Niet noodzakelijk 
Variant   Vanaf het kasteel afdalen naar beek van Berrós en via de asfaltweg terug (half uur 

extra). 
 
Korte karakteristiek 
 
Een leuk wandelingetje om de directe omgeving van Lo Closo te verkennen. Je loopt over de paden 
die de inwoners vroeger gebruikten om naar hun velden en de vroegere centrumplaats (Escaló) te 
gaan. In de middeleeuwen is er een systeem van versterkingen in de hele regio gebouwd om de 
dreiging van concurrerende edelen en de opkomende Moaren het hoofd te bieden. 
Vanuit “het kasteel” kon je het echte kasteel en zomerverblijf van de graven van de Pallars zien in het 
noorden, in het zuiden de versterkte toren van Escaló en in het westen een versterking aan het begin 
van de vallei van de rivier de Escrita (Espot). 
Als je de variant volgt kom je uit bij het startpunt van het canyoningen in de beek van Berrós. 
 
Route 
 
• Vanuit Lo Closo loop je door het dorp. Aan het eind van het dorp ga je rechtdoor waar het 
asfalt een haarspeld (vuilcontainers) maakt in de richting van een brug. 
• Ruim vijftig meter na de brug neem je het paadje rechts naar beneden. Na een paar honderd 
meter kom je langs de langs gerenoveerde bron, die vroeger de belangrijkste 
drinkwatervoorziening van het dorp was. 
• Terug bij de beek neem je het pad rechtdoor/links stijgend, je laat de beek dus rechts. 
• Na ongeveer 300 m, aan het begin van het grote weiland, neem je rechts het pad dat door de 
houtwal loopt. Dit pad volg je (op een gegeven kruis je een weiland) totdat je uitkomt bij ruïnes (oude 
muren) van het kasteel.  
Je hebt hier verrassend mooie uitzichten naar het noorden, westen en zuiden en ziet de in de aanhef 
genoemde toren van Escaló liggen (zuid) aan de overkant (west) het torentje van een ander “kasteel” 
Llort en in het noorden Esterri en Valencia (Het echte kasteel, in ruïnes. Je ziet de vlag met een kijker  
wapperen). 
• Om terug te komen loop je linksom door de overblijfselen. Als je het weiland weer voor je ziet, 
houd dan rechts aan, waar je het pad volgt richting het dorp. Bij de bosrand aangekomen vind 
je de oude “cami reial” (weg van de koning) die tot het gereed komen van de weg naar Berrós 
in de jaren ’70 de belangrijkste verbindingsweg met de buitenwereld was. 
 
Variant 
 
Als je van het uitzicht hebt genoten kun je een klein stukje teruggaan zoals je gekomen bent, waar je 
een duidelijk zig-zag pad het bos naar beneden in ziet lopen (noorden).  
Volg dit pad naar beneden (bij de elektriciteitsmast ben je fout!) tot de beek. De oversteek van de 
beek is een beetje lastig bij hoog water. Bij écht hoog water wordt het zelfs gevaarlijk, maar dit komt 
slechts een enkele keer per jaar voor. Informeer op Lo Closo als je twijfelt.  
Bij de beek zie je links aan de overkant  het pad, waar de canyoningers beginnen, omhooglopen. Volg 
dit pad tot de asfaltweg die naar het dorp gaat en loop via deze weg terug. 
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