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Andora – Comapedrosa 2942 m n.p.m. 

Po zdobyciu Mulhacena w Hiszpanii w dniu 23-07-20202 roku, wyruszamy w dalszą podróż do 

Andory. Poruszamy się samochodem praktycznie przez całą Hiszpanię. Zajmuje nam to 

kilkanaście godzin. Wieczorem znajdujemy Hotel Les 7 Claus gdzie za nocleg płacimy 90 € plus 

30 € za garaż.  

Następnego dnia mamy w planach odwiedziny najwyższego szczytu tego kraju jakim jest Coma 

Pedrosa.  

 

W dniu 24-07-2020 roku po zaparkowaniu samochodu obok hotelu przy wyciągu o godzinie 

8.05 wychodzimy na szlak.  

42°34'38.7"N 1°28'46.1"E 

 

Dzień zapowiada się upalnie i niestety taki też będzie. Przechodzimy przez tunel na drugą stronę 

i skręcamy w prawo kierując się do wejścia na szlak. 

Od samego początku szlak robi wysokość. Staramy się iść bez postojów, ale przy takiej pogodzie 

musimy zatrzymywać się choćby na krótkie odpoczynki. Szlak wiedzie przez las, w którym 

mijamy mnóstwo strumyków i wodospadów. Około 10 tej dochodzimy do schroniska, gdzie 

śmigłowiec transportuje drogą powietrzną ławki i zaopatrzenie. Na znaku obok widzimy 

informację, że nasz cel znajduje się 2.10 h marszu stąd. Po odpoczynku ruszamy w dalszą 

podróż. Szlak staje się coraz bardziej stromy. Gdzieś po godzinie marszu naszym oczom ukazują 

się dwa wspaniałe jeziora górskie. 

 

 

 
 

 

Widzimy, że w oddali znajduje się kilka szczytów, ale który to Coma Pedrosa? Nie dowiemy się 

tego, jeżeli nie pójdziemy do góry. Znów robi się stromo i mamy nawet trochę wspinaczki. Za 

pierwszym szczytem wyłania się kolejny i kolejny. Jak to zwykle bywa ten prawidłowy to ten 

ostatni. Na Coma Pederosę wchodzimy około godziny 13.30. Jest tam kilka osób, które po 

zdobyciu szczytu robią sobie chwilę odpoczynku. My również postanawiamy dłużej pozostać na 

górze i delektować się wspaniałymi widokami. 

https://www.booking.com/hotel/ad/les-7-claus.pl.html?aid=376384;label=Booking-PL-GokG1qZQBGAqiSCE_k2kpgS267754534271%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1031072%3Ali%3Adec%3Adm;dest_id=-1394439;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;map=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1596352834;srpvid=5e9333a069dd0071;type=total;ucfs=1&#map_closed
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Te są niesamowite i trudno od nich oderwać oczy. Uroku dodają też szybujące nad górami 

obłoki. Zaczyna pojawiać się też coraz to więcej ciemnych chmur, które prawdopodobnie niosą 

ze sobą deszcz. Obserwując prognozę pogody mamy informację, że nad górami mogą pojawić 

się burze. 

 

  

 
 

 

Na górze zostaliśmy sami wszyscy już dawno zaczęli schodzić w dół. My również to czynimy  

i schodzimy w kierunku błękitnego jeziora, obok którego wychodziliśmy do góry. Pomimo 

wysokiej temperatury przy jeziorku zalegają płaty śniegu. Są nieco śliskie i musimy podpierać 

się kijkami, aby utrzymać równowagę. Śnieg oraz wiejący z dołu wiatr pozwalają choć na chwilę 

się ochłodzić. Czym niżej tym bardziej odczuwaliśmy skutki upału 
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Skurczyły nam się też zapasy wody, lecz z tym nie było problemu, bo po trasie mieliśmy 

mnóstwo strumyków. O 17 schodzimy na parking, gdzie pozostawiliśmy samochód. Chwila 

odpoczynku i jedziemy do hotelu. 

 

Zobacz film z wyprawy 

 
 

 

https://youtu.be/kNgBjiRYYYg

