
 
Yoga-Bergwandel-Week 

 Nationaal Park Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
 

3 t/m 10 september 2018 
 
 
 

 
                           refugi JM Blanc in het midden van het bergmeer 

 
 
Voor deze Yoga-Bergwandel-Week gaan we naar het Nationaal Park Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici in de Spaans-Catalaanse Pyreneeën, sinds afgelopen zomer onze thuisbasis.  
 
Start- en eindpunt van deze reis is onze ‘finca’ Moreta in Gerri de la Sal, mooi natuurlijk gelegen in het 
dal van de Noguera Pallaresa. We verblijven daar de eerste en de laaste dag. 
Maandag 3 september komen we daar samen. De volgende dag rijden we met onze auto’s naar Espot, 
de oostelijke toegangspoort tot het Nationaal Park. Vanuit Espot lopen we via vier prachtig gelegen 
berghutten (refugis) naar La Peülla, onderaan de Port de la Bonaigua. Op deze manier maken we een 
mooie doorsteek door het noordoostelijke deel van het park. Onderweg kunnen we genieten van de 
indrukwekkende, spitse bergtoppen en de vele bergmeren, waar Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
om bekend staat. Het meer van Sant Maurici en de daarbij liggende tweeling-bergen Els Encantats 
vormen samen hét symbool van dit deel van het park. Op het eindpunt La Peülla worden we opgehaald 
door parktaxi’s, die ons weer terugbrengen naar Espot. We sluiten de week af op finca Moreta.  
 
Elke dag zijn er verschillende momenten waarop we yoga beoefenen. We beginnen de dag in de 
buitenlucht met meditatie, pranayama (oefeningen met vitale levensenergie, o.a. ademhalings-
oefeningen) en yogasanas (lichaamshoudingen) en bereiden hiermee lichaam en geest voor op de 
wandelingen. De wandelingen zijn zoveel mogelijk in stilte. De stilte zal onze ervaring en beleving van 
onze innerlijke natuur en stilte, onze aandacht en het contact met de natuurlijke omgeving intensiveren. 
We zullen gaan ervaren dat stilte heel ontspannen en zalig kan zijn. Onderweg nemen we tijd om te 



mediteren op mooie plekken. Nadat we gewandeld hebben beoefenen we zachte yogasanas om het 
lichaam weer te ontspannen. Dit kan zijn na de ochtendwandeling en sowieso aan het eind van iedere 
middag. Zo kunnen we eventuele stijfheid, spanning en vermoeidheid, die ontstaan is door het 
wandelen, loslaten. We sluiten elke dag af met meditatie.  
 
Het hooggebergte is niet alleen van een indrukwekkende schoonheid, het is ook een plek waar de aarde 
in al haar kracht aanwezig is. We zullen ons dan ook regelmatig verbinden met de kracht en 
energie/prana van de bergen en ook met het water, dat in Aigüestortes i Sant Maurici veelvuldig 
aanwezig is. Daarnaast is in het hooggebergte de hemel heel dichtbij. Dat maakt het makkelijk ons ook 
hiermee te verbinden en de energie van de hemel te ervaren. Zo zullen we veelal lopen in verbinding 
met, gevoed en gedragen door hemel en (Moeder) aarde. Dit alleen al zal ons vleugels geven.  
 
Ondanks dat, is wandelen in het hooggebergte toch ook intensief, avontuurlijk en soms ook gewoon wat 
(in)spannend. De paden zijn vaak rotsachtig, veelal met losse stenen. Sommige paden zijn smal of lopen 
over een wat stijler deel. En soms zullen we even willen klauteren met handen en voeten, wanneer de 
stenen wat groter zijn en de te maken stappen daardoor teveel kracht kosten of niet te maken zijn. Dat 
maakt dat je steeds met aandacht bij je stappen bent. Hierdoor is het wandelen vanzelf al mindful en 
meditatief. 
  
We nemen alle tijd voor elke wandeling, we hebben geen haast. We rusten op tijd, zodat het wandelen 
voor iedereen aangenaam blijft. En wanneer een extra pauze nodig is, dan nemen we die ook. Zoals 
altijd geldt in groepen, geeft degene die het langzaamst gaat het tempo aan. Zo kan iedereen van de reis 
genieten. De reis is voor iedereen met een goede conditie en wandelervaring goed te doen. Het niveau 
van de meeste routes is gemiddeld en van een paar stukken laag. Extreme omstandigheden en extreme 
paden zitten er niet in. 
 
Periode 
3 t/m 10 september 2018 (8 dagen) 
 
Prijs 
€ 745,00 
 
Groepsgrootte 
Relatief kleine groep van 6 – 8 deelnemers.  
 
 

Programma per dag 
 
Maandag 3 september 
We ontmoeten elkaar op maandag 3 september op finca Moreta. Vanaf 16.00 uur ben je welkom. We 
eten gezamenlijk rond 19.30 uur. We slapen in 2- en 3-persoonskamers. Of als je dat wilt in een tentje 
op ons terrein. Om 20.30 uur is er een openings- en welkomstmeditatie. Om 22.00 uur gaan de lichten 
uit. Het is vroeg dag morgen. 
 
Dinsdag 4 september 
De voorgaande dag is waarschijnlijk een intensieve reisdag geweest, daarom beginnen we vandaag 
rustig met om 8.00 uur meditatie/loopmeditatie. Om 9.00 uur ontbijten we, waarna er tijd is om je 
spullen te pakken of nog eens na te lopen. Spullen die je  gedurende de wandelweek niet nodig hebt, 



kun je in Casa Moreta laten. Uiterlijk 11.00 uur rijden we met onze auto’s naar Espot. Daar begint de 
wandeling. Vanuit Espot lopen we in relatief korte tijd (2,5 – 3 uur) via bossen en bergen naar de eerste 
hut, de refugi Josep Maria Blanc, prachtig gelegen in het bergmeer tussen de pieken van het 
hooggebergte. 
Aan het begin van de wandeling nemen we tijd om wat yogasanas te doen, zodat we het lichaam 
voorbereiden op het lopen en klimmen. Rond 16.00 – 16.30 uur komen we aan bij de refugi JM Blanc. Je 
kunt je spullen een plek geven, wat rond kijken of luieren. Om 18.00 uur komen we weer samen voor 
een ontspannen yogasanasessie. Het avondeten is om 19.00 uur. Daarna is er nog wat tijd voor jezelf en 
om 21.00 uur hebben we een gezamenlijk afsluitende meditatie in de open lucht. Om 22.00 uur is het 
stil in de refugi. Hopelijk slaapt iedereen heerlijk na deze eerste dag hoog in de bergen. 
 
Wandeltijd: 2,5 – 3 uur 
 
Woensdag 5 september 
We beginnen de dag met een openingsmeditatie en daarna yogasanas om het lichaam wakker te maken. 
Na het ontbijt gaan we op pad. Vandaag blijven we in de omgeving van JM Blanc en kunnen we met al 
onze zintuigen genieten van het natuurschoon, de geuren en kleuren van de prachtige meren en 
uitzichten, de berglucht met een grote dosis prana diep inademen, terwijl we wandelen, mediteren en 
yogasanas beoefenen. Misschien laten we ons wel inspireren tot een dans met onze innerlijke natuur in 
samenspel met de natuur om ons heen. We lunchen samen en na de lunch is er tijd voor jezelf. Om 
18.00 uur komen we dan weer bij elkaar voor een ontspannen yogasana- of bewegingssessie, waarna we 
dineren, rusten of even lekker kunnen douchen, met als laatste de afsluitende meditatie van de dag.  
 

Els Encantats en Estany de Sant Maurici 

 
Donderdag 6 september 
Na de ochtendmeditatie- en yogasessie en het ontbijt, 
lopen we naar refugi d’Amitges. We nemen een 
lunchpakket mee uit JM Blanc. We lopen door het 
Monasterodal, met zijn bergweiden en bossen en 
omgeven door indrukwekkende rotswanden, naar het 
meer van Sant Maurici. Via de zuidkant van het meer 
lopen we naar een uitkijkpunt vanwaar we een prachtig 
zicht hebben op het meer en Els Encantats, de 

tweeling-bergen. Vandaar vervolgen we onze weg naar de refugi. Voor het lunchen kunnen we wat 
ontspannende yogasanas doen.  
 
Wandeltijd: 5, 5 – 6 uur 
 
Vrijdag 7 september 
We beginnen zoals elke dag met yogasanas en meditatie. Na het ontbijt is er tijd om op jezelf te 
genieten van de omgeving van Amitges. Rond 11.00 uur vertrekken we naar refugi Colomèrs. Een 
wandeling van ongeveer 4 uur via de Port de Ratera en een deel van de GR-11, de Gran Recorrido die 
van oost naar west door de Pyreneeën loopt. Het laatste deel van de wandeling lopen we over de Circ 
de Colomèrs, waar we kunnen genieten van het uitzicht op de vele meren en meertjes die daar liggen. 
Het avondprogramma is zoals elke dag. 
 
Wandeltijd: 4 uur 



Zaterdag 8 september 
Na yoga en ontbijt ben je de rest van de ochtend vrij. De ruige, natuurlijke omgeving van de refugi 
Colomèrs is uitzonderlijk mooi. Na de lunch vertrekken we rond 14.30 uur naar refugi Saboredo. Een 
wandeling van ongeveer 1,5 – 2 uur. Onderweg zullen we een mooie plek zoeken voor meditatie. Na 
aankomst bij de hut heb je tijd voor jezelf tot aan de yogasessie van 18.00 uur. Rond 19.00 uur is er 
avondeten en om 21.00 uur de gezamenlijke avondmeditatie.  
 
Wandeltijd: 1,5 – 2 uur 
 

 
                                                     Refugi Colomèrs 

 
Zondag 9 september 
De laatste wandeldag alweer. We vertrekken om 9.00 uur, na het vaste ochtendritueel van yogasanas, 
meditatie en ontbijt. Vanaf refugi Saboredo lopen we in 6 uur via Vall de Gerber naar de parkeerplaats 
La Peülla, onderaan de Port de la Bonaigua. Voordat we daar zijn hebben we nog wel even wat 
bergtoppen te nemen. 
Vall de Gerber is een prachtige, langgestrekte vallei met verschillende bergmeren en rotsvelden. Op La 
Peülla zullen 2 parktaxi’s ons ophalen om ons naar Espot terug te brengen. Vandaar rijden we weer met 
onze auto’s terug naar onze finca Moreta, waar we in de avond buiten samen zullen genieten van een 
op houtvuur gemaakte (vegetarische) paella, waarna we de dag en de week op een gezellige en 
passende manier zullen afsluiten.  
 
Wandeltijd: 5,5 – 6 uur 
 

          
Vall de Gerber             Vall de Gerber 



Maandag 10 september 
De laatste ochtend samen. We starten weer met meditatie en enkele yogasanas om ons lichaam en onze 
geest voor te bereiden op de reis van vandaag. Na een gezamenlijk ontbijt nemen we afscheid van 
elkaar en gaat iedereen weer zijn of haar eigen weg.  
 
Tijdschema dat we zoveel mogelijk op alle dagen zullen hanteren  
  6.15 uur meditatie 
  7.00 uur  yogasanas  
  7.45 uur ontbijt 
  9.00 uur zie het dagprogramma 
13.30 uur lunch 
14.30 uur  zie het dagprogramma  
18.00 uur  ontspannen yogasanas 
19.00 uur diner 
21.00 uur meditatie 
22.00 uur bedtijd 
 
Aanpassing programma 
Mochten de weersomstandigheden hierom vragen, dan passen we het programma en de route zonodig 
aan. Maar met een beetje geluk lopen we in september gewoon lekker rustig met uitstekend weer onze 
tocht. 
 
Bagage 
Wij dragen deze week onze eigen bagage. Zorg ervoor dat je rugzak (inclusief het water dat je 
meeneemt) niet boven de 10% van je lichaamsgewicht uitkomt. 
 
Benodigde ervaring 
Wat betreft yoga en meditatie is het niet nodig daar veel ervaring mee te hebben. Iedereen kan dit naar 
eigen kunnen beoefenen.  
Voor het bergwandelen verwachten we dat je enigszins geoefend bent. Ervaring met het wandelen in 
het hooggebergte is een pré, maar niet noodzakelijk. Wel is een goede conditie van belang om de 
wandeltochten in het hooggebergte aan te kunnen, omdat we soms toch aardige hoogteverschillen 
overbruggen. Besef ook dat de ondergrond erg ruig en ongelijkmatig is in de de bergen en dat er 
regelmatig losse stenen op het pad liggen, die weg kunnen glippen van onder je voeten. Goede, stevige 
bergwandelschoenen die ook je enkels beschermen zijn daarom onontbeerlijk. We lopen in een voor 
iedereen te volgen tempo.  
Wij gaan ervan uit dat jij zelf kunt inschatten wat jij kunt.  Van tevoren inwandelen om wat conditie op 
te bouwen en misschien te wennen aan het lopen met een rugzak is ook aan te raden, zeker wanneer je 
hier weinig ervaring mee hebt.  
 
Eigen verantwoordelijkheid  
Wanneer je je inschrijft voor deze yoga- bergwandel-week betekent dat, dat je begrijpt dat er risico’s 
verbonden zijn aan het wandelen in de bergen en aan het beoefenen van yogahoudingen. Voor dit risico 
neem je volledig zelf de verantwoordelijkheid.  
Yoga is geen sport, je hoeft niets te presteren, oefen altijd met zachtheid en naar eigen kunnen. Het is 
dan ook belangrijk dat je te allen tijde met aandacht werkt en goed naar je lichaam luistert, je lichaam 
aanvoelt en bij pijn of ongemak dit uitspreekt, je oefening aanpast of er samen met de docent naar kijkt.  
De docenten begeleiden de yogasanas en meditaties zo goed en verantwoord mogelijk. 



Wat het wandelen betreft geldt hetzelfde. Het is belangrijk met aandacht te lopen, geen risico’s te 
nemen en goed aan te voelen wat je lichaam wel en niet aan kan of wat je wel of niet aandurft. We 
verwachten dat je dit tijdig uitspreekt naar de groep, zodat we indien nodig bijvoorbeeld het tempo 
kunnen aanpassen, een helpende hand kunnen bieden of een pauze kunnen inlassen.  
 
En dan de schitterende natuur van het nationaal park. We komen daar om ervan te genieten en ons met 
de veelheid aan zuivere berglucht en vitale levensenergie, die er aanwezig, is te voeden. Maar de natuur 
is kwetsbaar. Het is daarom belangrijk op de paden te blijven en de planten en dieren met rust te laten. 
We kunnen afvalzakjes voor onderweg meenemen, die we kunnen legen in de refugis. 
 
Yogadocenten 

 
Monique Buijs  
Vanuit mijn eigen yoga- en dansschool T’ikay heb ik in Nederland sinds 2003 les 
gegeven o.a. in Raja Yoga.  Naast de docentopleiding Raja Yoga heb ik ook de 
opleidingen Esoteric Healing, Dans- en Bewegingstherapie, Beweging Dans & 
Spel in Begeleiding en Hulpverlening gevolgd. Sinds 2011 geef ik les in Dans & 
Beweging. Daarnaast gaf ik al die jaren Raja Yoga en Dans & Beweging in de 
GGZ (chronische psychiatrie). 
De lessen die ik geef gaan over het op een liefdevolle manier in contact komen 
met je lichaam, met je hart en ziel, zodat je je lichaam steeds vollediger kunt 
gaan leren bewonen. Zo kan het lichaam steeds meer gaan dienen als 
instrument voor de ziel om zich te bewegen in deze wereld en jouw zielemissie 
in deze wereld vorm te kunnen geven. Voor mij laten yoga, meditatie, dans en 
beweging buiten in de natuur ons ten diepste en heel direct ervaren dat wij 
deel zijn van deze ons omringende natuur en kosmos. 

 
 

Jos Snijders  
Meditatie en studie van de esoterische bronboeken zijn sinds lang een 
belangrijk deel van mijn leven. Dagelijkse meditatie, die ik spontaan zelf 
heb ontdekt in mijn jeugd, heeft zich verder kunnen ontwikkelen vanuit 
mijn ervaring met verschillende spirituele tradities, waaronder de Zen-
traditie en de contemplatieve kloostertraditie. De studie van de 
verschillende esoterische tradities heeft mij gevormd in mijn dagelijks 
leven. Ik heb de docentopleiding Raja Yoga gevolgd en de opleiding Esoteric 
Healing. In de vele jaren dat ik heb gewerkt als manager in internationale 
functies, hebben mijn achtergrond als yogi en healer en mijn filosofische 
instelling de wijze van mijn leidinggeven en coachen sterk beïnvloed en 
daarmee ook de wijze van het behalen van resultaten.  

Door de jaren heen heb ik vaak meerdaagse bergtochten gemaakt, expedities in wildwater kanoën 
begeleid en vele avontuurlijke wereldreizen mogen maken. De spirituele beleving van de natuur is 
daarin voor mij altijd de essentie geweest.  
 
De yogasanas en dansexpressie zullen vooral door Monique worden gegeven. Meditatie en energiewerk 
door zowel Jos als Monique. 
 
 



Praktische Informatie 
 
Refugis 
In de refugis mag je niet met je bergwandelschoenen naar binnen. Soms zijn er sloffen, maar het is 
handig als je zelf sloffen meeneemt. We slapen op slaapzalen, de beheerders van de refugis wijzen vaak 
aan elke gast een slaapplek aan. Het kan zijn dat je je rugzak niet mee mag nemen naar de slaapzaal. In 
dat geval zijn er bakken waar je wat spulletjes in kunt doen en die je wel mee kunt nemen. In de refugis 
zijn dekens aanwezig. Je hoeft zelf alleen een lakenzak mee te nemen. Omdat we op zaal slapen kan het 
fijn zijn oordopjes bij je te hebben.  
We ontbijten en dineren in de refugis. Vanuit de refugis krijgen we ook lunchpakketten mee. Je kunt op 
de websites van de verschillende refugis kijken voor meer informatie. 
Lees ook de informatie op de website van een van de hutten bij ‘eerste keer berghut’ voor nuttige tips. 
 
Meenemen 

- Lakenzak 
- Handdoek, lichtgewicht en sneldrogend 
- Washand, i.d., evt. 
- Douchemiddel en shampoo (biologisch afbreekbaar) 
- Huissloffen 
- Zonnebrandmiddel 
- Lippencrème met zonnefactor 
- Pet/hoed 
- Zonnebril 
- Sjaaltje 
- Waterfles min 1 liter 
- Wandelschoenen voor in de bergen (B/C), deze zijn iets hoger en steviger beschermen daardoor 

de enkels  
- Wandelsokken 
- Kleding in laagjes, waar je ook yoga en meditatie in kunt doen  
- Regenjas 
- Regenhoes voor je rugzak 
- Verstelbare wandelstokken voor wandelen in de bergen  
- Hoofdlampje/zaklamp met evt. extra batterijen 
- Oordopjes, evt. 
- Afvalzakjes of -zakje dat je kunt hergebruiken 
- Contant geld voor consumpties en douchen in de refugis 
- EHBO-setje en blarenpleisters 

 
Wandelstokken (2) zijn zeer aan te raden. Zij ontlasten de rug, nek, heupen, knieën en enkels, omdat je 
je gewicht over 4 punten kunt verdelen. Ook zorgen ze voor een betere (loop)houding. Daarnaast is het 
zo dat je 1/3 minder kracht nodig hebt om te lopen, wanneer je stokken gebruikt.  
 
Je kunt voor jezelf voor onderweg ook nog noten, gedroogd fruit en energierepen meenemen als je dat 
lekker vindt. In de lunchpakketten van de refugis zitten in elk geval naast brood ook noten en een 
energiereep. Of misschien is er ander goed houdbaar voedsel dat je prettig vindt om bij je te hebben, 
neem dat dan zeker mee.  
Zorg dat je ook voldoende flessen voor water bij je hebt.  
 



Reisverzekering 
Aangezien je zelf verantwoordelijk bent is het een vereiste (en een voorwaarde voor deelname) om een 
goede reisverzekering af te sluiten, mét bergsport of bergwandelen erin. 
 
Prijs is inclusief 
- 2 overnachtingen op finca Moreta met 2x avondeten, 2x ontbijt  en 1x lunchpakket voor de 1e dag 
- 5 overnachtingen in refugis met ontbijt, lunchpakket en avondeten 
- parktaxi van parking La Peülla Port de la Bonaigua naar Espot  
- vervoer met onze auto’s van Gerri de la Sal naar Espot en terug 
- yoga en meditatie door erkende docenten  
 
Prijs is exclusief 

- reis naar en van start-/eindpunt Gerri de la Sal  
- consumpties in de refugis 

 
Betaling 
Bij aanmelding verzoeken wij je binnen 8 dagen een aanbetaling te doen van 150 Euro op rekening 
NL32TRIO0338644601 t.n.v. MAH Buijs ovv aanbetaling yoga-bergwandelweek Agüestortes september 
2018 en je naam. Hiervan ontvang je een ontvangstbevestiging en bevestiging van deelname. 
Wij verzoeken je het resterende bedrag ad. 595 Euro over te maken vóór 1 juli.  
Je mag natuurlijk ook het gehele bedrag ineens betalen. 
Bij inschrijving na 1 juli betaal je het gehele bedrag in een keer.   
Schrijf je wel tijdig in; de groepsgrootte is beperkt tot 8 deelnemers. 
 
Annuleringsregeling 
Mocht je onverhoopt om een geldige reden toch niet mee kunnen, dan geldt de volgende 
annuleringsregeling.  
 
Bij annulering ben je altijd het inschrijfgeld/de aanbetaling van 150 euro verschuldigd. Voor het 
resterende bedrag geldt: 
Bij annulering tot 1 juli ontvang je het gehele resterende bedrag terug  
Bij annulering tussen 1 juli en 1 augustus ontvang je 50% van het resterende bedrag terug. 
Bij annulering tussen 1 augustus en 1 september ontvang je 25% van het resterende bedrag terug. 
Bij annulering na 1 september of afbreken van de week is er geen restitutie mogelijk.  
 
De reis gaat door bij een minimum van 6 deelnemers. Mocht het aantal deelnemers onverwacht uiterlijk 
1 juli minder dan 6 zijn, dan hebben wij het recht de week van ons uit te annuleren. Wij nemen dan 
telefonisch contact op met de deelnemers. In dat geval ontvang je 100% van de reissom terug, dus 
inclusief de aanbetaling. Zo mogelijk laten we jullie eerder dan 1 juli weten dat de week definitief door 
gaat 
 
Reizen naar Gerri de la Sal 
Je kunt op verschillende manieren reizen naar Gerri de la Sal. Met de auto vanuit Nederland. Vliegen 
naar Toulouse en daar een auto huren. Of vliegen naar Barcelona en daar een auto huren of vanuit 
Barcelona met de trein. 
 
Onze ervaring is dat het relatief goedkoop is om een bescheiden 4-persoons auto te huren op het 
vliegveld van Toulouse of Barcelona.  



Wat ons betreft is het dan het makkelijkst (en het mooist) om te vliegen naar Toulouse en daar een auto 
te huren. In 4 uur rij je dan naar Gerri. Het vliegveld van Toulouse is vrij klein en alles verloopt daar snel 
en soepel. Misschien kun je de auto delen met andere deelnemers. Deze route brengt je door de 
Pyreneeën en over de pas  Port de la Bonaigua. 
Je kunt ook vliegen naar Barcelona en daar een auto huren. Je rijdt dan in 3 uur naar Gerri. De vlucht 
naar Barcelona duurt iets langer. Er zijn 2 routes van Barcelona naar Gerri. De mooiere route via de kloof 
van Montsec en Terradets duurt een half uurtje langer, maar is zeker de moeite waard. 
Vanaf Barcelona kun je ook reizen met de trein. Je gaat dan met de hoge snelheidstrein in een uur naar 
Lleida en vandaar maak je een prachtige tocht van iets minder dan twee uur met de bergtrein naar La 
Pobla de Segur. Daar halen we je dan op met onze auto (15 minuten rijden). Let er bij het boeken van je 
vliegticket op dat je uiterlijk 13:00 landt op Barcelona om voldoende speling in de treinverbindingen te 
hebben. Op de terugreis niet eerder dan 16:00 uur terugvliegen om dezelfde reden. 
  
Contactgegevens 
M: +34 660 117 358 (Monique) 
yogadanzanatura@gmail.com 
C. Afores S/N, Casa Moreta 
25590 Gerri de la Sal 
Lleida, Spanje 
Bankrekening: NL32TRIO0338644601 t.n.v. MAH Buijs.  
 

Finca Moreta ligt tegenover het dorp aan de andere kant 
van de rivier naast het Monestir de Santa Maria de Gerri, 
een grote, prachtige elfde eeuwse kloosterkerk, dé 
spirituele eyecatcher van de omgeving. Je kunt deze niet 
missen en onze finca dus ook niet. 
 
 
 

Casa Moreta – het witte huis naast het Monestir 

 
Websites met informatie 
www.Aiguestortes.cat -  www.Amitges.com - www.jmblanc.com  - www.colomers.com - 
www.Saboredo.com - Google flights – voor het vinden van de meest geschikte vlucht naar Toulouse of 
Barcelona. Wanneer je via Google flights zoekt, voorkom je dat de prijzen steeds worden opgehoogd. 

http://www.aiguestortes.cat/
http://www.jmblanc.com/
http://www.colomers.com/
http://www.saboredo.com/

