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Niecałe dwie godziny jazdy pociągiem od Barcelony znajdują się szczyty sięgające 

prawie trzech tysięcy metrów. Aby odetchnąć od pięknej, ale pełnej gwaru stolicy Ka-

talonii, postanowiłem odbyć trekking na małym wycinku Pirenejów Wschodnich. 

Wybrałem się do Doliny Nurii. 

 

Najpierw pociągiem, potem cremallerą 

Niespełna dwugodzinna podróż z Barcelony do Ribes de Freser upływa mi na obserwowaniu zza 

szyb pociągu toczącego się na zewnątrz życia i zmieniających się jak w kalejdoskopie krajo-

brazów, oraz na pobieżnym ustaleniu trasy mojej wycieczki. Zamierzam wejść na liczący 2 910 

m n.p.m. Puigmal, ale jak się później okaże, będę musiał zweryfikować swoje plany.  

W centrum Ribes de Freser, położonym na wysokości 913 m n.p.m., porywy wiatru przynoszą 

zapach pobliskich gór. Nie mam czasu, aby rozejrzeć się po miasteczku liczącym dwa tysiące 

mieszkańców. Szybko kupuję bilet na górską kolej elektryczną o nazwie cremallera i wskakuję 

do wagonika. Cremallera de Nuria to otwarta w 1931 r. kolej zębata, której całkowita długość 

wynosi ponad dwanaście kilometrów. Przez pierwsze pięć i pół kilometra wagoniki jadą po 

tradycyjnych torach kolejowych. Dopiero za tunelem Rialb zaczyna się typowa kolejka zębata. 

Zatrzymuje się ona tylko w miasteczku Queralbs, gdzie, o zgrozo, multum ludzi wlewa się do 

środka, szczelnie wypełniając każdy wolny kąt. Queralbs to najwyższy punkt w dolinie, do 

którego prowadzi droga asfaltowa. W pełni sezonu nie dziwią liczne rzesze turystów z 

plecakami, namiotami, kijkami zmierzających w tym samym kierunku co ja. Kolejka jest 

jedynym sposobem, nie licząc pieszej wędrówki, dotarcia do sanktuarium i ośrodka 

trekkingowo-narciarskiego w Nurii.  Dalsza część trasy staje się znacznie bardziej ekscytująca. 

Liczne tunele różnej długości, mosty, wiadukty, zapierające dech w piersiach przepaście po 

jednej lub drugiej stronie torów oraz opowieści spikera sprawiają, że 40-minutowa podróż mija 

w mgnieniu oka. Kiedy wagonik wyłania się z ostatniego tunelu i wjeżdża w oślepiającą jasność 

dziennego światła, spotęgowaną refleksami słońca odbijającymi się od turkusowej tafli jeziora, z 

gardeł wielu turystów wydobywa się westchnienie zachwytu. 

 

Dolina i sanktuarium 

Przez pierwsze minuty po wyjściu na otwartą przestrzeń podziwiam niesamowite otoczenie do-

liny. Wspaniałe krajobrazy, (prawie) niezmącona cisza, w której słychać najwyżej szum wiatru i 

odgłosy górskich zwierząt, zdrowe powietrze, wszechobecna przyroda! Właśnie po to wybiera 

się góry! W górach ty decydujesz, czy chcesz delektować się nimi w samotności, czy w 

otoczeniu ludzi; rozmyślać w spokoju, czy w towarzystwie. 

W Dolinie Nurii na około dwóch tysiącach metrów n.p.m., znajduje się niezbyt duży kurort 

narciarski oraz ośrodek trekkingowo-wypoczynkowy przeznaczony dla tych, którzy pragną 

połączyć odpoczynek i piesze wędrówki. Zimą można korzystać z jedenastu tras narciarskich o 

łącznej długości ponad siedmiu i pół kilometra oraz toru saneczkowego. Są one przeznaczone   

raczej   dla   osób   początkujących   lub   średnio   zaawansowanych. Ośrodek



dysponuje również czteroosobowym wyciągiem krzesełkowym, kolejką gondolową oraz dwoma 

orczykami. 

 

  
Po kilkunastu minutach spaceru wzdłuż linii brzegowej jeziora kupuję w miejscowym sklepiku 

mapkę okolicznych szlaków. Następnie kieruję się do sanktuarium. Jest to dość okazałe miejsce 

kultu Najświętszej Marii Panny z Nurii, która ma obdarzać płodnością przybywające do Niej 

pary modlące się o potomstwo. 

 

Zmiana planów 

Po duchowo-historycznych doznaniach udaję się pospiesznie w kierunku miejsca, w którym 

początek bierze szlak na Puigmal. Po drodze obserwuję, jak wypoczywają turyści, którzy nie 

wybierają się w wyższe partie gór. I muszę przyznać, że ośrodek ma wiele zajęć do 

zaoferowania zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Nie licząc trekkingu na okoliczne szczyty czy 

zorganizowanych wycieczek po dolinie i sanktuarium, można zrelaksować się pływając łódką 

albo kajakiem po jeziorze, spróbować swoich sił w łucznictwie, golfie czy jeździe konnej. 

Dzieci zachwycą się jazdą na kucyku lub spędzą miło czas w parku zabaw, gdzie mogą 

zmierzyć się ze ścianką wspinaczkową, zjeżdżać tyrolką, a niezapomnianych wrażeń dostarczy 

dostosowany do ich możliwości park linowy. 

Studiując mapkę szlaków, docieram do rozwidlenia ścieżek, z których jedna wiedzie na 

najwyższy w tej okolicy szczyt. Niestety, muszę zmienić swoje plany i zrezygnować z dotarcia 

na Puigmal i symbolicznego postawienia jednej stopy na terenie Hiszpanii, a  drugiej – na 

francuskiej ziemi, gdyż właśnie przez szczyt przebiega granica między tymi państwami. 

Powodem jest brak czasu. Gdyby to nie była jednodniowa wycieczka, a trzydniowy pobyt z 

noclegiem na miejscowym polu namiotowym, nie rezygnowałbym z tego, co się najbardziej 

liczy dla górołaza. 

Zamiast wejścia na szczyt i powrotu kolejką do Ribes de Freser, postanawiam jednak 

zakosztować górskiej wędrówki i wrócić do cywilizacji pieszo, a nie korzystając z 

dobrodziejstw współczesnego świata. 

 

 

Sanktuarium Marii Panny z Nurii usytuowane wśród szczytów sięgających prawie trzy tysiące metrów n.p.m. 



 

Camí vell 

Kierując się w stronę początku szlaku prowadzącego z Nurii do Queralbs, mijam z prawej 

strony kapliczkę Świętego Gilesa wzniesioną w XVII wieku, w miejscu, w którym, według 

tradycji, odkryto wizerunek Marii Panny. Zostawiając następnie za sobą tamę, wspinam się na 

delikatne wzniesienie o nazwie Creu d’en Riba (1983 m n.p.m.), które pełni rolę punktu 

widokowego. Mogę stąd po raz ostatni spojrzeć na dolinę Nurii, pośrodku której położone jest 

jezioro i sanktuarium oraz na szczyty tworzące jej naturalny entourage. 

 

  
Po kilku minutach kontemplacji pirenejskich pejzaży wracam na ścieżkę wijącą się wśród 

zboczy Wąwozu Nuria. 

Jako powrotną trasę wybieram tzw. starą ścieżkę (po katalońsku camí vell), której początki 

datują się na epokę Średniowiecza. Jest ona pochodzenia romańskiego, ale z powodu swojej 

ogromnej popularności pod koniec Wieków Średnich, musiała być poddana w niektórych 

miejscach odnowieniu. Stanowi ona część szlaku GR-11 (Gran Recorrido 11)  przebiegającego  

przez  całe  pasmo  Pirenejów,  począwszy  od  Morza  Śródziemnego  aż do Zatoki Biskajskiej. 

Szlak ten, oznaczony biało-czerwonymi barwami, mierzy w całości 840 kilometrów. 

Ścieżka biegnie wzdłuż bystrego nurtu rzeki Nuria, u stóp ogromnych, stromych zboczy 

tworzących ściany wąwozu, które naznaczone są drzewami sosny czarnej. Idąc dalej i 

przecinając rzekę poniżej torów kolejki elektrycznej, docieram na niewielką równinę Sallent, 

gdzie pojawiają się drzewa wierzby białej i krzewy różanecznika alpejskiego. Około 

czterdziestu minut od kiedy po raz ostatni spojrzałem na jezioro i sanktuarium pojawia się na 

mojej trasie Jaskinia Świętego Piotra, w której postanawiam się posilić. Mieści się ona tuż obok 

małego wodospadu, w skale, z której wyrastają rośliny lubiące krzemowe podłoże. Podczas tych 

kilku minut odpoczynku i podziwiania otaczającej mnie przyrody, wymieniam hiszpańskie Hola 

z dwiema osobami, które podążają w górę szlaku. Co zadziwiające, mimo pełni sezonu oraz 

popularności i piękna tej trasy, podczas całej wędrówki spotykam maksymalnie szóstkę 

turystów. 

Urokliwa Dolina Nurii z sanktuarium, jeziorem oraz tamą 



 

  
Dziesięć minut po wznowieniu wędrówki pojawia się wodospad Sastre, którego wody spadają z 

wysokości dwunastu metrów do malutkiego jeziora. Obok niego znajduje się punkt widokowy w 

postaci, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, kamiennego przęsła opartego z obu stron na ogromnych 

skałach. Miejsce to, skąd rozciąga się wspaniały widok na Wąwóz Nuria, most Cremal, skałę 

Dui, końcowy odcinek potoku Fontalba i linię kolejki cremallera, upatrzyli sobie śmiałkowie o 

nieprzeciętnej odwadze do oddawania skoków w toń jeziorka. 

Ścieżka wije się w dół zygzakami aż do kolejnej jaskini noszącej nazwę Świętego Rafaela, 

której ściany wypolerowane zostały tysiące lat temu przez przemieszczające się lodowce. Szlak 

zaczyna schodzić stromo w dół i po około półtorej godziny od wyruszenia w drogę powrotną, 

docieram do chyba najbardziej charakterystycznego punktu szlaku camí vell, mostu Cremal. 

Ścieżka biegnie po tym łukowym, kamiennym moście na drugą stronę rzeki, w korycie której 

leżą duże kamienne bloki oderwane od wznoszących się pionowo skalnych ścian. Podążając 

dalej, mogę podziwiać po lewej stronie gigantyczne skały Totlomón, po przeciwnej stronie inną 

ogromną skałę Dent d’en Rosell, a po kolejnych dziesięciu minutach, podczas których ścieżka 

biegnie łagodnie trochę pod górę, trochę w dół, mijam Jaskinię Świętego Pawła – naturalną 

grotę, której wejście skierowane jest w kierunku północnym, toteż króluje w niej cień i wilgoć. 

Okolice tej jaskini i mostu Cremal stanowią granicę, do której pojawia się roślinność w postaci 

drzew liściastych takich jak jesion czy dąb. 

Troszkę dalej przecinam linię kolejki oraz górski potok La Ruira. Po około dwóch godzinach  i 

piętnastu minutach wędrówki docieram do rozstaju dróg, skąd zaczyna się także szlak 

prowadzący do miejscowości Fontalba. Ja idę jednak w przeciwnym kierunku i po około 

dziesięciu minutach dosyć stromego zejścia utwardzoną drogą docieram do typowego 

pirenejskiego miasteczka – Queralbs, w którym spaceruję urokliwymi uliczkami z kamienia i 

podziwiam z zewnątrz romański kościół  Świętego Jakuba.  

Kończąc swoją przechadzkę po miasteczku i kierując się w stronę stacji kolejowej, żałuję, że  

nie mogę spędzić więcej dni w katalońskich Pirenejach i dogłębniej posmakować górskich 

wędrówek.

Podczas wędrówki szlakiem camí vell niebiesko-białe wagoniki kolejki zębatej kilkakrotnie pojawiają się w 

polu naszego widzenia 



Miasteczko Queralbs ze swoimi kamiennymi 

zabudowaniami 

 

  
Ogromnie chciałbym spróbować swoich sił na bardziej wymagających szlakach niż camí vell, 

mimo że trasa ta jest bardzo malownicza. Pod względem trudności i otoczenia, przypomina 

trochę szlaki w naszych Tatrach Zachodnich.   Pireneje   mają   opinię   gór bardziej „dzikich”, 

bez widocznych ścieżek, a szlaki niejednokrotnie nie są oznakowane. Moja trasa była 

wyjątkowo dobrze oznakowana,  więc nie było mowy o pomyleniu szlaków, czy zabłądzeniu. 

Zachęcam wszystkich, którzy będą w okolicach 

Barcelony czy wschodnich Pirenejach, aby wybrali 

się na eskapadę tym szlakiem, gdyż obok 

spektakularnych widoków, sama wędrówka 

dostarcza wiele przyjemności. Nie jest to wcale 

trudny trekking, a podążając w górę czy w dół 

szlaku, zawsze towarzyszy nam miły dla ucha szum 

potoków górskich, wzrok natomiast zachwyca się 

pięknymi kolorami pirenejskiej flory w postaci lilii 

pirenejskiej, goryczki wiosennej, astra alpejskiego 

czy narcyza trąbkowego. 

 

 

 

Łukowy most Cremal – najbardziej rozpoznawalny punkt na szlaku 



 

INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 

DOJAZD 

Do Barcelony najszybciej można dotrzeć samolotem (tanie linie lotnicze, np. z Poznania, 

Warszawy i Katowic, nawet od 400 zł w obie strony, jeśli kupi się bilet wystarczająco 

wcześnie). 

Z Barcelony do Ribes de Freser: pociągi (z destynacją do Puigcerdà) wyruszają np. ze stacji 

Barcelona-Plaça de Catalunya albo Barcelona-Sants; bilet w obie strony kosztuje około 16€. 

Kolejka cremallera (ze stacji Ribes-Vila do stacji Núria) kosztuje 13,65€ w jedną stronę i 

21,90€ w obie. 

 

NOCLEGI 

Pole biwakowe w dolinie Nurii: 3€ / jedną osobę i 5€ / jeden namiot (rezerwacji dokonuje się na 

stronie www.valldenuria.cat  lub telefonicznie: 00 34 972 73 20 30). 

 

PRZEWODNIK I MAPA 

Korzystałem z polskiego przewodnika wydawnictwa Pascal („Hiszpania” z serii przewodnik 

praktyczny) oraz z kupionej na miejscu mapy „Vall de Núria” wydanej przez Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

SZLAK 

Camí vell liczy niecałe siedem kilometrów: Nuria – Queralbs 2 h 30 ↓; 3 h ↑(pora letnia). 

 

 

 

Artykuł został opublikowany w dniu 4 stycznia 2015r. pod nickiem „arlequin” na portalu 

Podróże.pl 

Strona artykułu: http://www.podroze.pl/wasze-wyprawy/relacje/relacja/dolina-nurii,5402/ 

 

http://www.valldenuria.cat/
http://www.podroze.pl/wasze-wyprawy/relacje/relacja/dolina-nurii,5402/

