
5.7 Agulla Gran d’Amitges, Tuc de Saboredo, Pic d’A mitges 
 

 
Van links naar rechts Saboredo, Agullas en Pic d’Amitges 
 
Route  Refugi d’ Amitges – pas tussen Agulla Gran en Saboredo [– Agulla Gran ] - Tuc de 

Saboredo - Pic d’ Amitges – Refugi d’ Amitges 
Duur  6 uur, inclusief Agulla Gran 7 uur 
Zwaarte  Gemiddeld; het terrein vereist enig klauterwerk; circa 500 m hoogteverschil 
Vervoer De Refugi d’Amitges kun je vanaf Espot in minder dan 4 uur lopend bereiken. Je kunt ook 

een taxi nemen van Espot naar Sant Maurici (dan loop je in ruim anderhalf uur naar de 
hut) of helemaal naar de Refugi d’Amitges. 

Variant 1 Je kunt vanaf de Pic d’Amitges ook doorlopen naar de Saboredo-hut (circa 3 uur) of via 
de Vall Gerber naar de parkeerplaats op de autoweg over de Bonaigua (circa 3 uur). 

Variant 2  Deze toppen zijn voor mensen met een heel goede conditie ook te beklimmen als vervolg 
op wandeling 3.2  naar de meren in de Vall Gerber. Omdat de aanlooproute langer is en 
meer hoogtemeters worden overbrugd, zal het combineren van de drie toppen voor de 
meeste mensen een te zware inspanning worden.  

Kaart  Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, de kaart Estany de Sant Maurici 
Encantats. Editorial Alpina 1:25.000. 

 
Korte karakteristiek 
Drie toppen in één dagtocht met als start- en eindpunt de Refugi d’Amitges. De rondwandeling laat je 
het rotslandschap tussen 2400 en 2850 meter in al zijn variaties zien. De Agullas d’Amitges (2662 m) 
horen met hun opvallende spitse vorm tot de landmarks van het nationaal park, de vlak daarachter 
gelegen toppen Saboredo (2834 m) en Amitges (2851 m) maken deel uit van een imposante, dreigend 
grauw gekleurde bergketen met steile wanden, puinhellingen, blokkenvelden en ook ’s zomers nog 
sneeuwvelden. Enig klauterwerk vereist, maar voor iedereen met wat bergwandelervaring te doen.  
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Routebeschrijving 
• Je begint bij de Refugi d’Amitges. Neem vanaf de hut het pad in noordelijke richting dat tussen de 

twee meren Estany de Munyidera en Estany Gran d’Amitges door loopt en houd vlak na het  
• oversteken van de beek de noordelijke richting aan. De spitse Agullas laat je daarmee rechts 

(oostelijk) van je liggen. 
• Het pad loopt omhoog over makkelijk terrein (stenen en gras) naar een pas die ligt tussen de 

Agullas en de zuidelijke uitloper van de Saboredo (2618 m, 1 uur vanaf de hut). 
• Als je de Agulla Gran wilt beklimmen (dit kost in totaal circa 1 uur) ga je op deze pas in zuidelijke 

richting omhoog. Je klautert zonder veel moeite naar de top van de Agulla Gran (2662 m) over 
stevig liggende rotsblokken. Ga terug naar de pas. 

• Vanaf de pas klim je in noordelijke richting tot een scherpe rotskam waarover je zonder problemen 
in westelijke richting omhoog klimt naar de top van de Tuc de Saboredo (2834 m). Je bereikt de 
top na 2 uur 40 minuten vanaf de hut, de Agulla Gran niet meegerekend. 

• Zoek van de top van de Saboredo een weg in oostelijke richting naar de top van Pic d’ Amitges 
(2824 m). Het laatste stuk kun je over de graat lopen (circa 1 uur). 

• Loop een klein stukje terug over de graat tot de steenmannenroute afbuigt naar links. Over een 
goed begaanbare helling met rotsen en gras daal je af; wat lager vind je gele paaltjes. Die volg je 
verder naar beneden, langs de oostkant van de Agullas d’Amitges. Je bereikt het grote 
blokkenveld ten noorden van de hut en loopt over de blokken in de richting van de meren en de 
hut terug. Je gaat aan de rechterkant om het meer heen en bereikt de hut ongeveer 2 uur vanaf 
de top van de Amitges. 

• Vanaf de refugi Amitges kun je desgewenst in 1 uur 30 afdalen naar Sant Maurici en daar een taxi 
nemen naar Espot.  
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