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Pyreneeën Hotelreis 

We gaan naar de Spaanse Pyreneeën Het wordt een mooie avontuurlijke tocht door dit indrukwekkend 

bergmassief. 

We starten de reis ten zuiden van Andorra, dus dan zitten we al mooi in de Pyreneeën en we eindigen de reis op 

ongeveer 35 kilometer van Pamplona. Deze reis bevat alle ingrediënten voor een bijzondere reis: natuur, cultuur, 

rotsen, zand, mooie (verlaten) dorpjes en een groep met gelijkgestemden. 

In de Spaanse Pyreneeën is de natuur de grootste bezienswaardigheid. De twee grootste nationale parken zijn het 

park van Ordessa y Monte Perdido en het park Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. De flora en fauna is hier 

bijzonder divers. De kans is groot dat je berggeiten, gemzen en steenarenden tegenkomt, en met een beetje geluk 

spot je beren, vossen, wilde zwijnen en de zeldzame lammergieren en baardgieren. Het landschap van het 

Ordessa y Monte Perdido park kenmerkt zich door het grillige kalkmassief met spectaculaire kloven en 

watervallen. Het Aigües Tortes park staat vooral bekend om de vele bergmeren, steile rotsen en kronkelende 

rivieren.



Wat komen we allemaal tegen?

• Onverharde rotspaden

• Verlaten dorpjes

• Dolmen (hunebedden)

• Rotsformaties van Salto de Roldan.

• Castillo de Loarre': het oudste Romaanse kasteel van Spanje dat behoort tot de best bewaarde Romaanse kastelen van 

Europa. De indrukwekkende citadel prijkt op een rotsheuvel met uitzicht op de vlakte en met de rug naar de bergen gekeerd. 

De citadel werd gebouwd in de 11e eeuw als verdedigingsvestiging tegen de Moren. Later werd het tevens het klooster van de 

Augustijnenorde. Nog iets later, omstreeks 1287, werd de buitenste omwalling gebouwd. 

• Natuurpark Bardenas Reales: de grootste woestijn van Europa. In Bardenas Reales heeft de erosie van klei- en kalkstenen en 

zanderige grond grillige vormen uitgeslepen en een bijna maanachtige wereld gecreëerd vol met ravijnen, hoogvlakten en 

afgelegen steile rotsen. Het gaat om maar liefst 42.000 hectare steppen, droogte en af en toe een struik. In 2000 werd het 

natuurpark uitgeroepen tot UNESCO biosfeerreservaat. De woestijn is deels in gebruik als afgesloten militair oefenterrein, 

deels een openbaar natuurpark.

• De kloof van Lumbierligt, ofwel de gierenkloof. Ligt bij het plaatsje Lumbier, in de Spaanse streek Navarra. De kloof zelf is 1300 

meter lang en is gevormd door de kracht van de rivier Irati. De wanden gaan wel tot 150 meter de hoogte in. En overal in de 

rotsen nestelen vale gieren.



We gaan gezamenlijk een avontuurlijke trektocht door het magnifieke gebergte maken waarbij we onderweg 
mee maken wat we tegenkomen.
Soms gaan we lekker in een Bodega lunchen, dan weer maken we de lunch zelf. De lunches zijn inbegrepen.
Voor de drankjes onderweg maken we een pot.
Als t warm weer is, zoeken we verkoeling op en gaan we zwemmen, is het koeler, dan zullen we meer rijden.
De routes zijn heel mooi, niet zwaar. Mocht het heel nat zijn, kan het glibberen, is het droog, dan is alles 
gemakkelijk te doen.
We zullen onderweg leuke stadjes, en bezienswaardigheden zoals de gierenkloof bezoeken, alles in onderling 
overleg.
Soms zullen we een stukje transfer maken, maar zullen dan liefst mooie bergroutes pakken. 
Iedere reis komen we weer tot nieuwe ontdekkingen.

Pyreneeën hotel trektocht 

Sort-Pamplona 350 km  



Hotel Florido
Plaça Joan Carles Dolcet, s/n, 25560 Sort

Ons eerste hotel ligt op ongeveer 1370 kilometer van Utrecht. 
Op zaterdag wordt iedereen aan het einde van de dag 
verwacht. Rond 20.00 uur gaan we samen aan tafel. 



Op zondag maken we een tour rondom het meer van Sant 
Antoni.
Picknicken doen we onderweg in t veld. We eindigen vandaag in 
hetzelfde hotel in Sort.



Je zult je blijven verbazen over het prachtige landschap. Op 
maandag maken we weer een mooie offroad-tour. Aan het 
einde van de dag komen we aan bij ons hotel in Graus.



Hotel Palacio del Obispo
Plaza Coreche, 2, 22430 Graus



We maken vandaag weer een mooie route onder meer langs 

een verlaten dorp, een vervallen hermitage en langs mooie 

dolmen. Hierbij is er voldoende gelegenheid om rond te kijken. 

We eindigen de dag in Boltaña waar we weer gezellig gaan 

eten. 



Barceló Monasterio de Boltaña Spa
VeAfueras s/n, 22340 Boltaña



Vandaag rijden we naar kasteel Loarre met onderweg een 

bezoek aan de rotsformaties van Salto de Roldan. We logeren 

in Montmesa.



Hotel Mirador de Las Grullas

Urbanización Viña del Romero,24, 

22811 Montmesa



Vandaag rijden we naar Uncastillo. We gaan op een 

bijzondere plaats picknicken. 

Ook komen we nog de restanten van een oud 

kasteel tegen. 

We logeren in Uncastillo. 



Posada de Uncastillo

Roncesvalles, 1, 50678 Uncastillo



Vandaag rijden we naar Bardenas Reales, een van de 

hoogtepunten van deze reis. Dit is een

schitterende semi-woestijn in Navarra. We doorkruisen een 

gebied met diverse mooie maar helaas alleen verharde paden. 

Ons hotel is in de buurt van de gierenkloof die wij als laatste 

gaan bezoeken.



Hotel El Mesón

Paseo de la Abadía 







hotels

Hotel lokaties



Tips Pyreneeën reis

Meenemen:

Paspoort, reserve sleutels, kentekenbewijs, incl. groene kaart, 
repatriëringsverzekering ANWB, een wegenkaart voor als je TomTom het begeeft
Kleding voor zowel warm, als koud maar ook nat weer, zwemkleding.
Spullen voor de picknick en de koffie/thee: stoeltje, beker, mes, vork, lepel; 
eventueel tafeltje; toiletpapier.
EHBO doosje en een brandblusser.
Gebruik je medicijnen? Neem dan ook de medicijnlijst mee.

Zorg dat je auto goed in orde is. Check vooral de wiellagers, kruisstukjes in de cardanassen,
Check je schokdempers en of de ophangpunten van je uitlaatsysteem goed vast zitten.
Overmatige speling op bewegende delen, en controleer alle oliën..

Iedereen een veilige reis en alvast een hele mooie vakantie toegewenst!

Met avontuurlijke groet, Harrie 
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Hotels zijn onder voorbehoud


