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4.9 Huttentocht Sant Maurici - Coll Monestero – Ref ugi J.M. 
Blanc – Pui de Linya – Espot  (2 dagen) 
 

 
De Pui de Linya gezien vanaf Lo Closo 
 
Route Estany de Sant Maurici - Coll Monestero – Refugi J.M. Blanc – Pui de Linya - Espot 
Duur Dag 1: 5 uur (excl. beklimming top Monestero), dag 2: 6 uur 30 (exclusief pauzes) 
Zwaarte Dag 1: niet moeilijk; puinhelling bij de pas is steil, maar goed te belopen; 900 m stijgen, 

370 m dalen.  
 Dag 2: beklimming Pui de Linya grotendeels erg steil en zonder pad of markering; 600 m 

klimmen, 1600 m dalen.  
Kaart  Estany de Sant Maurici-Encantats. Ed. Alpina.1:25.000. Naar deze kaart wordt in de 

beschrijving verwezen.  
Vervoer Vanaf Espot een taxi naar Sant Maurici op de eerste dag; lopen kost ca 2 uur extra.  
Variant Je kunt op de tweede dag de Pui de Linya overslaan en direct afdalen van de hut naar 

Espot. Je daalt dan 1000 m, 2 uur 30. Als je deze tocht loopt met kinderen, adviseren we 
je om hiervoor te kiezen.  

 
Korte karakteristiek  
Uitdagende en avontuurlijke tweedaagse tocht met beklimming van de Coll de Monestero (2715 m) en 
de Pui de Linya (2868 m), de massieve berg waarop je vanaf het terras van Lo Closo uitkijkt.  
Je klimt vanaf het meer van Sant Maurici gemakkelijk omhoog door het aantrekkelijke Monesterodal, 
gaat dan steil over rots en een pittige puinhelling omhoog naar de pas Coll de Monestero (en 
eventueel de top, slechts een half uur verder). Vervolgens daal je ontspannen af naar het Estany 
Gran de Peguera en veel andere meren tot aan de Refugi J.M. Blanc (2350 m). Het echte avontuur 
begint op dag 2: voor de beklimming van de steile Pui de Linya heb je geen steun aan bordjes of 
markering, je moet je eigen weg zoeken met hulp van deze beschrijving, kaart en kompas. Het uitzicht 
vanaf de top is fenomenaal en de thuisblijvers kunnen je vanaf het terras van Lo Closo met de 
verrekijker spotten. Je eindigt in Espot.  
 



Versie 12 augustus 2014 

 

 

Routebeschrijving  
 
Dag 1. Sant Maurici – Coll Monestero – Refugi J.M. Blanc  
• Neem in Espot een taxi naar Sant Maurici. De taxi’s vertrekken vanaf 9 uur.  
• Bij Sant Maurici volg je de bordjes Monestero. Je komt na 10 minuten langs de berghut Mallafré. 

Vandaar loop je door het bos naar het zuiden, het mooie Monesterodal in.  
• Ongeveer een uur na de hut bereik je het Estany de Monestero (2172 m). Vrij snel daarna begint 

het pad sterker te stijgen. Gele paaltjes wijzen de weg, schuin afbuigend naar links. Je komt bij 
een bordje dat de splitsing tussen de routes naar de Coll Peguera en de Coll Monestero aangeeft 
(beide 1 uur 30 te gaan) en neemt het pad naar de Coll Monestero. 

• Je bent inmiddels in rotsachtig terrein aangekomen. Volg nauwgezet de gele paaltjes en 
steenmannen omhoog naar de pas. Die zie je duidelijk liggen. Je gaat over blokken en over een 
steile puinhelling, waarin een zigzaggend paadje zichtbaar is. 

• Op de pas Coll Monestero (2715 m) heb je de berg Monestero links van je en de Peguera, de 
hoogste van het nationaal park, rechts. Je kijkt uit op de Peguera-meren. Als je naar de top van de 
Monestero (2878 m) wilt, ga je linksaf; je bent na ongeveer 30 minuten boven en keert dan weer 
terug naar de pas.  

• Vanaf de pas neem je het duidelijke vervolg van het pad, dat langs de helling naar links langzaam 
daalt. Het is steeds gemarkeerd met gele paaltjes. 

• Je bereikt een vrij vlak gebied met meertjes met moerasvegetatie. Daar tref je een bordje aan dat 
de weg wijst naar de J.M. Blanc (50 minuten). Vanaf dit bordje volg je rood-witte markering tot de 
hut.  
 

Dag 2. Refugi J.M. Blanc – Pui de Linya - Espot 
• Vanaf de hut neem je de dalende weg. Volg direct vanaf de start op de kaart precies waar je bent 

op de bochtige weg. Je startpunt voor de beklimming van de Pui de Linya is het laatste beekdal 
vóór de Barranc de Fonguera, op ongeveer 2200 m. 

• Je klimt naar eigen inzicht omhoog in noordwestelijke richting naar het Estany de Fonguera, dat op 
ongeveer 2600 m ligt. Het is een steile, pittige klim, en vermoedelijk zal je niets zien dat op een 
pad lijkt en hoogstens een enkele twijfelachtige steenman. Het meer ligt in een kom en je zal 
waarschijnlijk wat hoger uitkomen dan 2600 m en moeten afdalen tot iets boven het meer.  

• Ga naar de westkant van het Estany de Fonguera. Daar is halverwege een duidelijk zichtbare 
groene doorgang tussen de hogere rotsen, in westelijke richting, met een beekje. Neem die route 
en klim over vrij steile weiden in west-noord-westelijke richting omhoog, ongeveer in de richting 
van de Pic de Fonguera. Buig hogerop af naar rechts naar de pas (2756 m) tussen Pic de 
Fonguera en Pui de Linya. Het blijft tot de pas een steile klim. 

• Over de graat loop je vervolgens over heel gemakkelijke, bijna vlakke paden naar rechts, in de 
richting van de voortop (2864 m) en de eigenlijke top (2868 m) van de Pui de Linya. 

• Neem dezelfde weg terug tot de weg tussen Refugi J.M. Blanc en Estany de Lladres. 
• Daal de weg af tot Estany de Lladres.  
• Na Estany de Lladres neem je het paadje in de richting van Espot en daal je helemaal af naar 

Espot.  
 
Variant 
Je kunt de afdaling van het Estany de Fonguera ook doen via de Barranc de Fonguera, zoals op de 
kaart is aangegeven. Als je hiervoor kiest, ga je aan de oostkant van het Estany de Fonguera naar 
beneden, het duidelijke beekdal in. Je daalt een flink stuk af langs de beek over een min of meer 
zichtbaar pad. Dat gaat heel lang probleemloos. Op ongeveer 200 m boven de weg bij het meer waar 
je moet uitkomen (je ziet dat door de bomen al liggen), wordt zowel de barranc als de helling met bos 
rechts daarvan erg steil. Houd dan in het bos goed rechts aan. Dan kom je in meer open terrein en bij 
een canal met rotsblokken waarover je goed naar beneden kunt komen. Het eindigt bij de weg. Als je 
op de weg bent, daal je een stukje af naar het meer en daarna neem je rechtsaf het pad naar Espot. 


