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ETAPA 12: BOSSÒST - VIELHA
BOSSÒST – ERA BORDETA – VILAMÒS – BEGÓS – PÒNT D’ARRÒS – ARRÒS – AUBÈRT – BETLAN –
MONTCORBAU – MONT – VILAC - VIELHA

Durada aprox.: 6.30 h
Desnivell aprox.: 1.110 m de pujada; 735 m de baixada
Distància aprox.: 19,5 km
Altitud màxima: 1.255 m
Altitud mínima: 710 m
Mapa recomanat: Val d’Aran. Esc. 1:40.000. Editorial Alpina.
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0h

Bossòst, 710 m. Sortim de Bossòst i refem el camí del dia anterior fins a Era Bordeta.

1.15 h

Era Bordeta, 778 m. (serveis: càmping, restaurant, alberg, estació de servei). Seguim
la carretera en direcció a Vielha fins que, a mà esquerra, trobem una indicació per
anar a Arró, Arres i Vilamòs. Comencem a caminar per una pista que entra a uns
horts. De seguida s’acaba en unes propietats privades. Seguim per un corriol que
s’enlaira tot deixant a sota les cases i el càmping del poble.

1.20 h

Deixem una borda a la dreta del camí. Pugem per dins d’un bosc de bedolls,
avellaners, freixes... Al sotabosc hi ha falgueres, heures, molsa... Algun tram està
empedrat i hi ha marges de pedra.

1.30 h

Obaga per on baixa un barranc. El camí puja fent petites marrades.

1.40 h

Cruïlla, 930 m. Cap a la dreta en mig quilòmetre s’arriba a Arró. Nosaltres seguim cap
a l’esquerra, cap a Arres de Jos i Vilamòs.

2h

Cruïlla entre quatre camins, 980 m. Cap a l’esquerra aniríem a Arres de Sus i de Jos
i, després, a Vilamòs; recte endavant pel camí de sota aniríem a Begós i a Es Bòrdes;
recte endavant pel camí de sobre anirem cap a Vilamòs i Estanh Long. De seguida
sortim a una pista transversal i seguim cap amunt. Quan el camí es bifurca agafem el
de l’esquerra, que va pujant.

2.35 h

Cruïlla de camins arribant a Vilamòs, 1.243 m. Cap a la dreta baixaríem a Begós; cap
amunt entrem a Vilamòs.

2.35 h

Vilamòs, 1.255 m. (serveis: casa rural, restaurant), (no us ho perdeu: rentadors,
Ecomusèu Çò de Joanchiquet, església, volta pel poble).
Altre cop a l’entrada del poble, comencem a baixar en direcció a Begós. Deixem uns
edificis nous a l’esquerra

2.40

Bifurcació no indicada. Agafem el camí de l’esquerra, que de seguida esdevé un
corriol més estret.

3.05 h

Begós, 1.022 m. (no us ho perdeu: església, volta pel poble). Hi arribem pels
safareigs i els cóms en direcció a l’església. Des del davant d’aquesta es tenen vistes
aèries de Pònt d’Arròs i d’Es Bòrdes. Baixem per un alzinar.

3.40 h

Deixem a l’esquerra una casa. Comença una pista. Estem molt a prop de la carretera
i el riu. Un cop a una carretera secundària, girem a la dreta, carretera avall. Deixem a
la dreta els edificis de Pònt d’Arròs.

3.45 h

Pònt d’Arròs, 865 m. (serveis: càmping, hotel, restaurant). Deixem a la dreta la
carretera general i travessem el riu Varradòs. Passem de llarg l’entrada de la carretera
cap a Vilamòs i l’hotel restaurant Peña. En arribar a la rotonda, deixem a sota i a la
dreta la parada del bus. Pugem per una costa herbosa fins a sortir a la carretera que
puja a Arròs. A l’altra banda de l’asfalt agafem el camí vell. A la dreta deixem un xalet,
als cinc minuts travessem la carretera i continuem per l’altre costat.

3.55 h

Arròs, 896 m. (serveis: restaurant), (no us ho perdeu: Archiu Istoric dera Val d'Aran,
església, volta pel poble). Travessem el nucli cap a l’església, que deixem a la dreta.
Al darrere de l’església es troba el caminet que baixa suaument cap a Aubèrt. Es veu
més avall. A l’altra banda de la carretera i del riu es veu, també, el Camin Reiau.

4.20 h

El camí surt a tocar a la carretera, però no arriba a trepitjar l’asfalt. A l’esquerra
s’agafa un camí amb baranes de fusta. Flanqueja cap a Aubèrt.
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4.25 h

Aubèrt, 928 m. (serveis: hotel, restaurant), (no us ho perdeu: església, volta pel
poble). Hi arribem després de travessar un barranc i de passar a tocar del cementiri. A
la plaça Major hi ha l’església i l’ajuntament. Tirem amunt pel carrer Sant Martín, on hi
ha el col·legi, que deixem a l’esquerra. Al final del carrer girem a l’esquerra i ens
comencem a enfilar pel camí vell.

4.40 h

Bifurcació. Al darrere encara veiem les cases d’Aubèrt. Agafem el camí de sobre, de
l’esquerra. De seguida sortim a la carretera, sota el poble de Betlan. Girem a
l’esquerra, carretera amunt.

4.45 h

Betlan, 1.040 m (serveis: hotel), (no us ho perdeu: església, volta pel poble). Poble
petit. Deixem l’església a l’esquerra. Pugem fins al cap del poble, on comença el camí
vell.

4.55 h

Deixem a l’esquerra del camí els dipòsits d’aigua del poble.

5h

Sortim a una pista que surt d’un revolt de la carretera, que ens queda a la dreta.
Travessem la pista i seguim per un corriol entre els arbres, recte amunt, cap al poble
de Montcorbau, que veiem enlairat a la nostra esquerra.

5.10 h

Sortim a la carretera i girem a l’esquerra, carretera amunt. De seguida arribem a
Montcorbau.

5.15 h

Moncorbau, 1.188 m. (serveis: casa rural), (no us ho perdeu: església, volta pel
poble). Pugem fins al cap del poble. Hi ha 1,3 km fins a Mont.

5.20 h

Passem el barranc de Montcorbau i continuem per un corriol estret cap a Mont, del
qual en veiem el campanar.

5.25 h

Carretera. Girem carretera amunt. Als pocs metres arribem al proper poble.

5.27 h

Mont, 1.213 m. (no us ho perdeu: església, volta pel poble). Vistes de Vielha. Deixem
a l’esquerra l’església. A la plaça Major, cruïlla de camins. Cap a l’esquerra aniríem al
coret de Mont i coret de Varradòs. Nosaltres anem cap avall en direcció a Vilac, a 1,2
km. Es veu a sota. El camí, just quan deixem a l’esquerra un gran dipòsit d’aigua
circular, es converteix en una pista.

5.40 h

Vilac, 1.062 m. (serveis: apartaments, casa rural), (no us ho perdeu: església, volta
pel poble). Entrem al nucli pel Camin dera Creu. Baixem pel mig fins sortir-ne per baix,
pel carrer Sant Blas. Sortim a una carretera i seguim recte endavant per l’asfalt.

5.55 h

Deixem a l’esquerra una capella, passem el pont sobre el barranc de Saliena i trobem
una cruïlla: cap a l’esquerra es va a bordes de Salient. Nosaltres continuem per la
carretera cap a Vielha, a 2,2 km.

6.05 h

Abandonem la carretera per, a mà dreta, agafar una pista. Passem per dins del bosc
i, en sortir, travessem uns camps. Més tard torna a entrar al bosc.

6.20 h

Canalitzacions d’aigua. A la dreta i enfonsat respecte el camí queda el polígon
industrial de Vielha.

6.25 h

Anem a parar a un hotel que sembla un zoo, 968 m. Una vegada a la carretera, girem
a l’esquerra i ens apropem al centre de Vielha, que està a cinc minuts.

6.30 h

Vielha, 1.000 m (serveis: hotel, casa rural, apartaments, restaurant, botigues,
farmàcia, estació de servei), (no us ho perdeu: església, Era Fabrica dera Lana,
Musèu dera Val d’Aran, Archiu Istoric Generau d’Aran)

SI TROBES ERRORS A LES RESSENYES, CANVIS EN ELS CAMINS O TENS
ALGUN SUGGERIMENT, AGRAIREM QUE ENS ESCRIGUIS A
info@ramatdecamins.cat.
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Col·labora amb el projecte Apadrina un camí!
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