
Versie augustus 2014 

 

3.1 Wandelen in het Monesterodal  
 

    
 
Route Estany de Sant Maurici – Estany de Monestero, heen en terug dezelfde route 
Duur 3 uur  
Zwaarte Gemakkelijke wandeling; ca 300 m stijgen/dalen 
Kaart  Estany de Sant Maurici Encantats. Ed. Alpina.1:25.000.  
Vervoer Taxi Espot-Sant Maurici vv. Je kunt ook starten en eindigen op de parkeerplaats boven 

Espot (1600 m, ongeveer 1 uur wandelen tot Sant Maurici). 
Variant Vanaf het Estany de Monestero kun je het dal nog verder in en een stukje de helling van 

de berg Monestero op klimmen. 
 
Korte karakteristiek 
Het Monesterodal is een van de mooiste dalen van het park. De wandeling naar het meer in dit dal is 
een prachtige bergwandeling door een parklandschap. Het beginpunt ligt bij het Sant Mauricimeer op 
ca. 1900 m; hoog genoeg om wat koelte te brengen als het 1000 meter lager erg warm is. De 
wandeling duurt ongeveer 3 uur, is niet zwaar, heel afwisselend en loopt veel langs water. Zeer 
geschikt voor kinderen. Aan het eind van het dal zie je de indrukwekkende bergen Pic de Peguera en 
Monestero liggen; wie zin heeft kan daar nog een stukje tegenop. 
 
Routebeschrijving 

 Bij Sant Maurici volg je de bordjes Monestero. Je komt na 10 minuten langs de berghut Ernest 
Mallafré. Vandaar loop je door het bos naar het zuiden, het mooie Monesterodal in.  

 De wandeling loopt langs de beek, eerst een stuk door een bos, dan door meer open terrein. Na 
ongeveer 1 uur kom je in een parkachtig vlak gebied met vertakkingen van de beek, weitjes en 
bomen. Zeer geschikt voor rustpauze en pootjebaden.  

 Daarna volgt na een klimmetje een mooie bergwei met uitzicht op hellingen waar je soms gemzen 
kunt spotten. Dan wordt het pad rotsachtig en kom je na enig geklauter over rotsblokken uit bij het 
Estany de Monestero (2172 m), ongeveer 1 uur 30 vanaf de start. Dit is een prachtige 
picknickplek.  

 
Variant 

 Als je het pad verder volgt, ga je al gauw steiler klimmen. Gele paaltjes wijzen de weg, schuin 
afbuigend naar links. Hogerop krijg je mooi uitzicht over het dal. Je komt  bij een bordje dat de 
splitsing tussen de routes naar de toppen Peguera en Monestero aangeeft. Als daar je ambitie ligt, 
kun je kijken bij huttentochten 4.9 en 4.10.  

 


