Refugi Goriz – Aparcament Pradera d’Ordesa
per la senda de los Cazadores
(02/08/2008)
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Refugi de Goriz (2156m)
El camí que farem és pràcticament tot de baixada.
És molt fresat, tot seguint el GR-11 i s’hi acostuma a trobar força gent.
En el refugi agafem direcció sud i anem baixant de manera constant
força suaument.
cruïlla clavijas de Soaso (1917m)
Aquí podríem desviar-nos per les clavijas, si agafem el camí de la dreta
o continuar baixant tot seguint el camí normal.
Seguim pel camí normal i al cap de poc ja veiem la cascada de la Cola
de Caballo a l’esquerre.
El camí va perdent alçada i ben aviat hem de decidir si passem pel fons
de la vall o seguim per la senda de los Cazadores que és un camí que
passa per l’esquerre de la vall uns 300 o 400m més elevat.
cruïlla cap a la senda de los Cazadores (1833m)
cruïlla que torna a trobar el camí que ve del fons de la vall (1804m).
Anem planejant guanyant una mica d’alçada, però sense que això es
noti massa.
Estem en la senda de los Cazadores o Faixa Pelai.
A la dreta al fons de la vall ens queden les grades de Soaso, que són
diverses cascades que fa el riu per perdre una mica d’alçada.
Fem parada de 25 minuts per esmorzar.
Refugi de fusta (1900m).
Seguim planejant.
Ben aviat tenim vistes cap al nord de la falsa Brecha, el Taillon i
companyia.
Refugi i mirador de Calcilarruego (1975m)
Excel·lent mirador de la vall, que està ben bé a sobre de l’aparcament
d’Ordesa.
Parada de 15 minuts.
Després del mirador comença una baixada constant a estones més o
menys pronunciada.
cruïlla (1885m).
El camí principal baixa cap a l’aparcament d’entrada de parc, però aquí
ens podríem desviar cap a la Punta Diazas i cap una pista que ens
portaria a Nerín.
Seguim baixant fent esses.
En la part final el camí entra a dins del bosc i la baixada es fa més suau.
Aparcament Pradera d’Ordesa (1330m).

