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De trektocht is fysiek veeleisend, bepaalde etappes 
zijn lang en de niveauverschillen die overbrugd moeten 
worden aanzienlijk. De Sender Transversal GR 1 biedt 
geen bijzonder technische moeilijkheden. 

De GR 1 is een trektocht die zowel geschikt is voor 
zeer ervaren trekkers als voor gelegenheidswandelaars 
met minimale ervaring in het middengebergte. Het 
is in ieder geval heel belangrijk gewend te zijn aan 
dagtochten met hoogteverschillen. 

De GR 1 loopt door afgelegen gebieden, het bereik 
voor mobiele telefoons is heel beperkt.

Deze trektocht kan het hele jaar door ondernomen 
worden, hoewel er in de winter minder zonuren zijn 
om het eindpunt van elke etappe te bereiken en in 
de zomer de warmte een zwaar probleem kan zijn. 
Bovendien moet het volgende in acht genomen 
worden:

• April en mei zijn vaak redelijk regenachtige maanden 
en, op grote hoogten, kan het behoorlijk koud zijn.

• Als we de route tijdens feestdagen (zon- en 
brugdagen, vakantieperiodes, enz.) plannen is het 
raadzaam op voorhand een plaats in de bewaakte 
berghutten en/of accommodaties te reserveren.

• We raden aan de etappes ’s ochtends vroeg aan te 
vangen, om meer zonuren te hebben en om ze in de 
loop van de namiddag te kunnen beëindigen. Met 
name in de winter is het belangrijk om de zonuren te 
benutten.

• We mogen niet vergeten dat de route door het 
middengebergte loopt: het weer kan plots omslaan en 
de nachten kunnen koud zijn.

RAAD EN PRAKTISCHE INFORMATIE

We raden aan de trektocht van het oosten naar 
het westen te ondernemen, dit wil zeggen, 
beginnen in Sant Martí d’Empúries en eindigen 
in Mont-rebei-bergengte (Pont de Montanyana). 
Op deze manier beginnen we de trektocht met 
de mediterrane en eerder rustige etappes. Zo 
winnen we geleidelijk aan hoogte en verhoogt de 
moeilijkheidsgraad naarmate we naar het westen 
trekken. Bovendien hebben we in die richting ’s 
morgens de zon in de rug.

De GR 1 is een route die aan veranderingen 
onderhevig kan zijn om zich aan te passen aan de 
wijzigingen van het terrein die zich in de loop van 
de tijd voordoen. De tocht omvat veel omleidingen, 
splitsingen en wegsveranderingen. We moeten op 
het terrein de wit-rode bewegwijzering van de GR 
1 goed in de gaten houden en deze steeds blijven 
volgen. Ook raden we aan gebruik te maken van 
geschikte kaarten en/of instrumenten voor het 
volgen en raadplegen van de gps-tracks van de 
etappes.

Vele etappes eindigen in dorpen met een goed 
accommodatieaanbod. 

Aan sommige etappe-einden kan enkel overnacht 
worden in een vrije berghut, bivak of tent. In 
Catalonië is vrij kamperen enkel toegestaan 
op plaatsen die daarvoor bestemd zijn. In het 
algemeen is overnachting (van zonsondergang tot 
zonsopgang) wel toegestaan. Toch raden we aan 
de specifieke normen van elk natuurgebied of 
gemeente te raadplegen
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Sant Lleïr de la Vall d’Ora - Sant Llorenç de Morunys 
(24,2 km)

Sant Llorenç de Morunys - Sant Martí de Cavallera 
(13,4 km)

Sant Martí de Cavallera - Cambrils (14,6 km)

Cambrils - Oliana (13,5 km)

Oliana - Pallerols (14,8 km)19
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Pallerols - Comiols-pas (21,3 km)

Comiols-pas - Hostal Roig (11,9 km)

Hostal Roig - Stuwmeer van Camarasa (17,0 km)

Stuwmeer van Camarasa - Àger (14,8 km)

Àger - Mas Carlets (14,9 km)

Mas Carlets - Mont-rebei-bergengte (13,2 km)
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De Sender Transversal GR 1 – ook bekend als het 
“historische pad” – verbindt de Middellandse 
Zee met de Atlantische Oceaan. Het beginpunt 
ligt in Sant Martí d’Empúries, ten zuiden 
van de Baai van Roses, en het eindpunt 
aan de Kaap Finisterre, in Galicië. De GR 1 
vertegenwoordigt een buitengewone immersie 
in een gebied dat gekenmerkt wordt door grote 
natuurgebieden en een historisch en artistiek 
erfgoed van wereldniveau, waar de romaanse stijl 
een opvallende plek inneemt. Het Catalaanse 
gedeelte, van Sant Martí d’Empúries tot aan 

Het buitengewone historische en artistieke erfgoed 
dat we dag na dag ontdekken: dolmens, kastelen, 
kloosters, molens, bronnen, pleinen, straten...

Het ongelooflijke geologische spektakel dat 
het kalksteen- of conglomeraatgebergte waar 
we overheen trekken ons te bieden heeft. 
Duizelingwekkende kliffen en diepe kloven die ons 
naar het binnenste van de aarde lijken te leiden.

Ons verdiepen in de sensationele bossen van de 
bergen, waar we het echte ritme van de natuur 
kunnen waarnemen, met op de achtergrond het 
inspirerende concert van de zangvogels.

LANGEAFSTANDSWANDELPADEN: GR 1

GR 1,  “HET HISTORISCHE PAD”

TECHNISCHE GEGEVENS

STERKE PUNTEN

Mont-rebei-bergengte (Pont de Montanyana), is 
het best bewegwijzerd. Het is een buitengewone 
reis door de Pyreneeën van Catalonië.

De GR 1 aanpakken is de beste manier om 
bekoord te worden door het prachtige Pyrenees 
gebergte. Dit langeafstandswandelpad biedt op 
deze bergen een visie met meer perspectief en 
diepte dan de grote routes die de Pyreneeën 
doorkruisen langs haar centrale as, omdat het een 
beter panoramisch balkon biedt om de Pyreneeën 
te observeren, en tegelijkertijd, het laagland. 

De mogelijkheid om wilde fauna in vrijheid te zien.

De authenticiteit van de dorpen die we tijdens onze 
trektocht bezoeken.

De trektocht starten aan de Middellandse Zee, 
nabij de sensationele Grieks-Romeinse vindplaats 
van Empúries, en ze beëindigen tussen de 
spectaculaire verticale wanden van de bergengte 
van Mont-rebei.

De buitengewone rust en eenzaamheid van de 
bergen.

ETAPPEN

1 Sant Martí d’Empúries - Camallera (17,6 km)

Camallera - Gehucht Can Dalmau (16.3 km)

Gehucht de Can Dalmau - Banyoles (12,5 km)

Banyoles - Besalú (15,0 km)

Besalú - Oix (20,8 km)

Oix - Sant Pau de Segúries (19,5 km)

Sant Pau de Seguries - Sant Joan de les 
Abadesses (9,9 km)
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Sant Joan de les Abadesses - Ripoll (13,8 km)

Ripoll - Alpens (22,7 km)

Alpens - Lluçà (13,8 km)

Lluçà - Sant Andreu de Sagàs (16,7 km)

Sant Andreu de Sagàs - Gironella (10,8 km)

Gironella - L’Espunyola (17,1 km)

L’Espunyola - Sant Lleïr de la Vall d’Ora (17,3 km)
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Met specifieke 
GR-markeringen 

(rood-witte strepen) 
en wegwijzers

397 km 
(Catalonië)

Lineair Tussen de lente en 
de herfst, hoewel 
de tocht het hele 
jaar kan worden 

ondernomen

+13.743 m /
-13.196 m

Cap
de Creus

Berghut van 
Conangles 

Meer informatie en 
tracks van de route op: 

GR1
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ANDORRA

ETAPPEN

De GR 11 werd gehomologeerd als 
langeafstandswandelpad in 1985 en verbindt de 
Middellandse Zee met de Golf van Biskaje via de 
zuidkant van de Pyreneeën. Van de vrijwel 800 
km totale lengte lopen 375 km door Catalonië 
en 40 km door Andorra, waarbij uitzonderlijke 
beschermde gebieden doorkruist worden zoals 
het Natuurpark Cap de Creus, het Albera-
gebergte, de Alta Garrotxa, de bronnen van de 
Ter en de Freser, het Natuurpark Alt Pirineu 

De fantastische combinatie van alle pluspunten 
in één enkele trektocht: landschappen, natuur, 
geschiedenis en cultuur.

De buitengewone natuurlijke rijkdom van de 
beschermde natuurgebieden die we gedurende 
de trektocht doorkruisen.

Prachtige en charmante dorpjes ontdekken.

De trektocht is fysiek veeleisend, de etappes zijn 
lang en de niveauverschillen die overbrugd moeten 
worden aanzienlijk. De Transpirinenca biedt geen 
bijzonder technische moeilijkheden hoewel enkele 
van de etappes door het hooggebergte lopen.

De Transpirinenca is een trektocht die zowel 
geschikt is voor zeer ervaren trekkers als voor 
gelegenheidswandelaars met minimale ervaring 
in het hooggebergte. Het is in ieder geval heel 
belangrijk gewend te zijn aan dagtochten met 
hoogteverschillen.

De aanbevolen periode om de trektocht te 
ondernemen strekt zich uit van de maand mei 
tot oktober. Bovendien moet het volgende in acht 
genomen worden:

• In mei, begin juni en in oktober kunnen we op 
grote hoogten sneeuw aantreffen.

• Tijdens de zomermaanden, en vooral in 
augustus, komen regelmatig in de namiddag 
onweersbuien voor.

• Als we de route in augustus en tijdens de 
weekends plannen is het raadzaam op voorhand 
een plaats in de bewaakte berghutten en/of 
accommodaties te reserveren.

• Hoewel er tijdens de zomer lang daglicht is, 
raden we toch aan de etappes ’s ochtends 
vroeg aan te vangen om ze in de loop van de 
namiddag te kunnen beëindigen.

• We mogen niet vergeten dat de route door het 
hooggebergte loopt: het weer kan plots omslaan 
en de nachten kunnen koud zijn.

Recursos i informació pràctica

en het Nationale Park Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici. De trek door de Pyreneeën 
via de GR 11-route, de Transpirinenca, wordt 
beschouwd als één van de beste trekkings ter 
wereld. Landschappen, natuur en geschiedenis 
beroeren ons dag na dag en maken van de 
Transpirinenca één van de meest bijzondere 
avonturen van ons leven!

Trekkers uit de hele wereld ontmoeten die ook 
dit grote avontuur ondernemen.

Overnachten in indrukwekkende en magische 
oorden.

De grandioze variëteit aan landschappen 
die we tijdens de tocht aantreffen: van de 
zeewateren tot de hoge toppen van het 
gebergte!

We raden aan de trektocht van het oosten naar 
het westen te ondernemen, dit wil zeggen, 
beginnen bij Cap de Creus en eindigen in de 
berghut van Conangles. Op deze manier beginnen 
we de trektocht met de mediterrane en eerder 
rustige etappes en trekken we progressief het 
grote gebergte in. Bovendien hebben we in die 
richting de zon ’s morgens in de rug.

De GR 11 is een route die aan veranderingen 
onderhevig kan zijn om zich aan te passen aan de 
wijzigingen van het terrein die zich in de loop van 
de tijd voordoen. De tocht omvat veel omleidingen, 
splitsingen en wegsveranderingen. We moeten op 
het terrein de wit-rode bewegwijzering van de GR 
11 goed in de gaten houden en deze steeds blijven 
volgen. Ook raden we aan gebruik te maken van 
geschikte kaarten en/of instrumenten voor het volgen 
en raadplegen van de gps-tracks van de etappes.

Vele etappe-einden vallen samen met 
bewaakte berghutten of dorpen met een goed 
accommodatieaanbod. 

Aan sommige etappe-einden kan enkel overnacht 
worden in een vrije berghut, bivak of tent. In 
Catalonië is vrij kamperen enkel toegestaan op 
plaatsen die daarvoor bestemd zijn. Overnachting 
in bivak of tent (van zonsondergang tot zonsopgang) 
is wel toegestaan. Binnen de grenzen van het 
Nationale Park Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici is vrij kamperen en overnachten in tent of 
bivak uitdrukkelijk verboden. Er mag uitsluitend 
overnacht worden in de berghutten.

1 Cap de Creus - El Port de la Selva (15,5 km)

El Port de la Selva - Vilamaniscle (21,1 km)

Vilamaniscle - Requesens (29,0 km)

Requesens - La Vajol (24,5 km)

La Vajol - Albanyà (25,5 km)

Albanyà - Sant Aniol d’Aguja (16,8 km)
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Sant Aniol d’Aguja - Beget (15,5 km)

Beget - Setcases (23,0km)

Setcases - Sanctuarium van Núria (19,5 km)

Sanctuarium van Núria - Planoles  (17,5 km)

Planoles - Puigcerdà (27,5 km)

Puigcerdà - Berghut van Malniu (15,0 km)
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Berghut van Malniu - Berghut van L’Illa (15,0 km)

Berghut van L’Illa - Encamp (16,0 km)

Encamp - Arans (15,5 km)

Arans - Berghut van Baiau (12,5 km)

Berghut van Baiau - Àreu (15,4 km)

Àreu - Tavascan (16,6 km)
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Tavascan - Estaon (11,9 km)

Estaon - La Guingueta d’Àneu (11,9 km)

La Guingueta d’Àneu - Berghut Ernest Mallafré (17,5 km)

Berghut Ernest Mallafré - Berghut van Colomers (12,5km)

Berghut van Colomers - Berghut van La Restanca (7,5 km)

Berghut van La Restanca - Berghut van Conangles (11,4 km)
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Routetype: lineaire route

Routetype: rondroute

Bewegwijzering ter plaatse en langs de route

Richting van de trektocht

Hoogtemeters

Accommodatie

Lengte

Moeilijkheidsgraad

Beste periode om de route af te leggen

LANGEAFSTANDSWANDELPADEN: GR 11
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GR1

378 km 
(Catalonië)

Met specifieke 
GR-markeringen 

(rood-witte strepen) 
en wegwijzers

Lineair Lente en zomer +23.225 m /
-21.692 m
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STERKE PUNTEN

GR 11,  “DE TRANSPIRINENCA” RAAD EN PRAKTISCHE INFORMATIE
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Credits: Val d’Aran, Rafael López-Monné. Sant Andreu de Sagàs, ADB. 
Sant Pere de Rodes, Maria Geli-Pilar Planagumà, Fotoarchief PTCBG. 
Nationaal Park Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Rutes Pirineus. 
Vulkanen van La Garrotxa, Fotoarchief PTCBG.
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