Pirineu Aragonès
El Pirineu Aragonès és ple de pobles encantadors i paisatges impressionants, i per poder-lo
conèixer a fons es necessita una estada llarga o bé varies estades a zones determinades.
Aquesta va ser una estada de 8 dies per conèixer una mica els pobles i els paisatges més
interessants i imprescindibles.
Per poder veure una mica de tot varem escollir com a camp base el poble d'Ainsa, ja que es
troba en un punt mig per poder accedir fàcilment i en poc temps a les valls més impactants del
Pirineu Aragonès.

Allotjament: Ainsa és prou gran per trobar-hi tot tipus d'allotjaments: hotels, hostals, turisme
rural, apartaments...
Mireu aquestes webs i podeu trobar-hi informació:
http://www.turismoverde.es/
http://villadeainsa.com/
Com que a nosaltres ens agrada la tranquil·litat, poder seguir els nostres horaris i menjar on
ens vingui de gust, varem allotjar-nos en un apartament de turisme rural, amb cuina.
Casa Oncins, a Banastón, un agregat al costat d'Ainsa. Apartament per a 2 persones, 7 nits, 400
€. Per les rodalies d'Ainsa hi ha molts més llocs amb allotjaments de turisme rural.
Al poble Ligüerre del Cinca hi ha un centre de vacances. Quasi tot el poble són apartaments,
hotels, restaurants i també hi ha a prop un càmping amb bungalows.
http://www.liguerredecinca.com/es/

On Menjar: a Ainsa hi ha tot tipus de restaurants, per a totes les butxaques i la majoria
estan a la Plaza Mayor i pels principals carrers del casc antic. Un dels de més renom és
Callizo. A tots els pobles més o menys grans hi ha algun restaurant, però si es vol
gaudir de la muntanya el millor és endur-se el picnic. A Boltaña hi ha un Supermercat
Simply molt gran on es pot trobar de tot.
Visites i sortides
Villa de Ainsa i rodalies

Casc antic de la Villa de Ainsa

A Ainsa hi trobareu de tot: tot tipus d'allotjament, restaurants de tots els preus i moltes coses
per veure: carrers del casc antic, el castell-fortalesa, l'ecomuseu, l'església de Santa Maria,la
plaza Mayor i el centre de visitants del Geoparc Sobrarbe.
Més informació a http://www.villadeainsa.com/

Plaza Mayor de la Villa de Ainsa

Embalse El Grado

Embassament i presa que es troba abans d'arribar a Ainsa. Voltant amb cotxe per les
carreteres secundàries del seu voltant també es pot gaudir de bonics paisatges.
Per aquesta zona hi ha el santuari Torreciudad, de l'Opus Dei, situat en un paratge molt
atractiu.

Boltaña

Bonic poble que es troba molt a prop d'Ainsa, en direcció cap a Ordesa. Molt recomanable el
passeig cap al castell, passant per l'ermita de Santa Lucía.

El Pueyo de Araguás

Monestir de San Victorian

Santuario de Bruis

Cañón de Añisclo

Canyó d'Añisclo

S'hi accedeix per carretera i deixant el cotxe en un pàrking podem fer excursions llargues o
també passejades per les cascades del riu Aso o l'ermita de San Úrbez

Vall de Benasque

Benasque tot anant cap a Aigualluts

La Vall de Benasque és de postal. Hi arribem anant al poble de Benasque i després seguim la
carretera fins arribar a un aparcament on cal deixar el cotxe i agafar un autocar que ens durà
fins al pla de la Besurta. Des d'allà es poden fer moltes excursions,i una imprescindible (sense
gaire dificultat) és anar al Forat d'Aigualluts. Des d'aquí es veu molt bé el pic de l'Aneto.

Forau d'Aigualluts

Més informació:
http://www.cerler.es/excursiones-benasque-cerler.html
http://www.benasque.es/
Vall d'Ordesa

Gradas de Soaso

S'hi arriba passant per Broto i Torla. Hi ha moltes rutes a peu però una de les més conegudes
és la de la Pradera fins la Cola de Caballo.
Abans es podia arribar a la Pradera amb cotxe, però ara cal deixar-lo a Torla i anar-hi amb els
autocars que surten del costat del punt d'informació de turisme. Un cop allà l'excursió és de 3
hores anada i 2,5 de tornada. Si no es vol caminar massa, passejant pels camins al voltant del
riu ja es pot gaudir del paisatge. A mig camí tenim les grades de Soaso (foto)

Vall d'Ordesa

Un cop acabada la pujada ens trobem la vall, i ens queda una mica de camí fins al final, on
trobarem la cascada Cola de Caballo. L'esforç realment val la pena, és un paisatge magnífic.

Cascada Cola de Caballo

Més informació:
http://www.ordesa.net/
http://www.rutaspirineos.org/rutas/parque-nacional-de-ordesa-y-monte-perdido
http://www.ordesa.net/sector-ordesa

Bal de Chistau

Font del poble de Plan

El poble de Plan també mereix una visita, hi tenen també un punt d'informació on ens diran
quines excursions es poden fer per la zona. El poble va ser molt conegut al 1985 per la famosa
"Caravana de mujeres", hi tenen inclús un monument commemoratiu.

Pont dels pecadors, a Plan

Sortint de Plan en direcció a Gistaín i després de passar per San Juan de Plan, cal parar a veure
el pont dels pecadors. Des d'aquí també es poden fer excursions a peu.
Més informació a http://www.baldechistau.net/

Gistaín

Bonic poble per perdre-s'hi pels seus carrerons. Com que està a força alçada també permet
gaudir de bones panoràmiques. També hi venen uns formatges molt bons.

Vall de Pineta

Vall de Pineta

La Vall de Pineta també és espectacular, un paradís pels excursionistes. Hi arribem passant per
Bielsa, un poble també per visitar. Al final de la vall hi trobem el paisatge de la foto, i des
d'aquí cal fer les excursions a peu. Sense gaire esforç però, podem veure ben a prop algunes
cascades ben maques. Hi ha càmping i també un parador nacional.

Gargantas de Escuaín

Gargantas de Escuaín

Per veure les Gorges d'Escuaín es pot anar amb cotxe fins a Escuaín, poble ja abandonat però
que té un punt d'informació.
Allà es pot fer un petit recorregut per veure unes magnífiques panoràmiques com les de la
fotografia.
Si voleu fer excursions a peu mireu a http://www.ordesa.net/sector-escuain

Ermita de Fajanillas, Tella

A la mateixa zona és imprescindible visitar el poble de Tella. El lloc és preciós i des d'allà es pot
fer a peu (1 hora) la ruta de les tres ermites, des d'on es poden contemplar uns paisatges i
panoràmiques espectaculars. Just abans d'arribar al poble també hi ha un dolmen.
http://www.tella-sin.es/
http://www.rutaspirineos.org/rutas/ruta-de-las-ermitas-tella-gargantas-escuain-ordesa

Sierra de Guara

Alquézar

Per conèixer i gaudir de la Sierra de Guara es necessita passar-hi uns quants dies, però si es vol
fer una escapada és molt recomanable visitar el poble d'Alquézar. Cal veure la Colegiata de
Santa Maria la Mayor i seguir la visita guiada on ens expliquen molt bé tota la seva història. Per
les rodalies hi ha moltes rutes interessants pel riu Vero, però cal anar ben calçat i protegit pel
sol. Si ens agrada l'esport d'aventura, en aquests paratges hi ha infinitat de llocs per fer-hi
baixades per barrancs i canyons.
Més informació de rutes que es poden fer http://www.vertientesaventura.com/rutassierradeguara.php

Passarel·la al riu Vero, Alquézar

