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Les gorges de Kakuetta
Descobrim un dels paisatges més espectaculars
i admirats d’Europa
Tardets-Sorholus, Pirineus Atlàntics, L’Aquitània, França
Dificultat

Baixa
2:00h

Temps total efectiu
Distància total

4,1 km

Desnivell acumulat

100m

Altitud màxima

520m

Altitud mínima

430m

Punt de sortida / arribada
Població més propera

www.rutespirineus.cat

|

info@rutespirineus.cat

Bar “La Cascade”

Urdatx-Santa Grazi
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Tardets Sorholus La-Pierre-Saint-Martin Canyons de la Haute Source. TOP25 1446ET. 1:25.000.

itinerari

inici / final

sentit de la ruta

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

1

Bar “La Cascade”

0:00h

486m

42.9987466º

-0.8404281º

2

Túnel

0:25h

471m

42.9948620º

-0.8452759º

3

Cascada de Kakuetta

0:50h

480m

42.9924790º

-0.8469799º

4

Cova de Kakuetta (Grotte du Lac)

1:00h

515m

42.9886060º

-0.8520419º

1

Bar “La Cascade”

2:00h

486m

42.9987466º

-0.8404281º

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950

SABIES QUE...
Les gorges de Kakuetta van ser explorades per primera vegada a principis del segle XX?
Concretament l’any 1906; fou Edouard-Alfred Martel qui va liderar diverses expedicions científiques en
aquestes gorges. L’any 1967 van ser obertes definitivament al públic i l’any 1994 van ser restaurades
per la Commune de Sainte-Engrâce.
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INTRODUCCIÓ
L’excursió a les gorges de Kakuetta, un espai protegit situat en ple País Basc francès, no us deixarà
indiferents. En unes dues hores efectives de caminada podem recórrer el camí que passa pel fons de
la gorja superant diverses passarel·les i ponts que hi ha instal·lats. L’itinerari ens descobrirà racons molt
bonics que hi ha amagats enmig d’una flora abundant i exuberant. Durant el recorregut ens quedarem
embadalits observant de ben a prop la famosa cascada de Kakuetta, d’uns 20m d’altura, i la Grotte
du Lac, una cova que es troba al final del recorregut i que conté diverses formacions d’estalactites i
estalagmites. Un túnel a mig itinerari també farà divertir als més petits de la família, que se sentiran
com si fossin autèntics exploradors.
Les gorges de Kakuetta, o també gorges de Kakouetta, van ser condicionades i obertes al públic l’any 1967.
Estan considerades unes de les més espectaculars d’Europa i ens permeten gaudir d’un gran espectacle
natural. Les gorges s’han anat esculpint durant milers d’anys, degut a l’erosió provocada per les aigües
del desgel després de l’última glaciació. La longitud del canyó és d’uns 2 km, aproximadament, i les seves
parets verticals arriben fins als 300m d’altura. En el tram de la gorja conegut com “Le Grand Etroit”, que
significa “el gran estret”, les dues parets queden separades per només 3 metres de distància.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Gaudir de l’aigua i de la riquesa vegetal de la gorja.
Observar de ben a prop la surgència del riu a la cova de Kakuetta, al final del
recorregut.
La possibilitat de rodejar la cascada de Kakuetta per davant i per darrere.
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MÉS INFORMACIÓ
DURADA: Mig dia
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 2:00h en total: 1:00h per arribar fins a la cova, al final del
recorregut, i 1:00h per tornar seguint el mateix camí.
DESNIVELL ACUMULAT: 100m
DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa. Cal, però, tenir en compte que en alguns trams el camí passa ben a prop del
riu i el terra acostuma a estar humit i relliscós (alguns passamans ens ajuden a progressar amb seguretat).
Cal parar molta atenció en aquests trams, sobretot si es fa la ruta amb nens (no és recomanable anar-hi
amb nens molt petits). Les diverses passarel·les metàl·liques també acostumen a estar humides.
ÈPOCA: De mitjans de març a mitjans de novembre (consultar la web de les gorges: www.sainte-engrace.
com). Fora d’aquesta època la gorja està tancada al públic per motius de seguretat. En cas de pluja els
responsables de la instal·lació es reserven el dret de tancar-ne l’accés.
MATERIAL: Portar calçat de muntanya adient per a l’activitat i per evitar qualsevol relliscada. L’ambient
acostuma a ser molt humit i el terra es troba moll. És recomanable posar-se el casc que et proporcionen
en diversos punts de la gorja per tal d’anar protegit en cas de caiguda de pedres.
CARTOGRAFIA:
· Tardets Sorholus La-Pierre-Saint-Martin Canyons de la Haute Source. TOP25 1446ET. 1:25.000. IGN.
· Carte de randonnées Nº2. Pays Basque Est - Barétous - Soule - Basse-Navarre. 1:50.000. IGN.
OBSERVACIONS: Les gorges estan obertes tots els dies de la setmana entre els mesos de març i novembre.
L’accés és de pagament i els gossos s’han de portar lligats. Per consultar el calendari i els preus exactes
o per a més informació consultar la web oficial de les gorges (www.sainte-engrace.com). Les gorges de
Kakuetta són un indret molt conegut i popular, i reben cada any milers de turistes d’arreu del món. Al llarg
del recorregut hi ha instal·lats diversos telèfons d’emergència.

NO ET PERDIS...
Amb una mica de sort, poder veure les aus rapinyaires que habiten als penya-segats de les gorges
de Kakuetta, que constitueixen un molt bon refugi per aquest tipus d’aus.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
A la carretera D26, entre les poblacions de Tardets i Larrau, trobem el trencall per dirigir-nos fins a
Urdatx-Santa Grazi (Sainte-Engrâce en francès) tot seguint la carretera D113. Deixem enrere Urdatx-Santa
Grazi i continuem vall amunt seguint les indicacions de les “Gorges de Kakuetta”. Hi ha un gran aparcament
habilitat per a tots els visitants. Des d’aquest aparcament cal caminar carretera amunt uns 250m i després
agafar un trencall a la dreta que ens porta fins a l’entrada a les gorges, el Bar La Cascade i una botiga
de souvenirs.
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RECORREGUT
Comprem el tiquet per poder accedir a les gorges al 1 bar La Cascade (0:00h - 486m). Entreguem el
tiquet a l’entrada i comencem el nostre recorregut per les gorges. Un camí ample de terra ens porta
fins a un llac, que destaca pel color verd de les seves aigües. El camí voreja el llac per la seva esquerra i
ens porta fins a un pont metàl·lic per on creuem el curs d’aigua que desemboca al llac. Ens endinsem a
l’interior d’un bonic bosc i el camí comença a pujar. Aquest bosc és un clar exemple dels boscos de clima
atlàntic humit de la zona de Zuberoa, on podem arribar a trobar més de 15 espècies d’arbres diferents:
faigs, avellaners, boixos, freixes, roures, castanyers,...
Després d’aquesta primera pujada pel bosc, entrem en una zona més oberta i plana per on avancem
còmodament, sempre pel costat del riu. Arribem a l’entrada d’un
2 túnel (0:25h - 471m) que hi ha
excavat a la roca. En aquest punt, els visitants tenen a la seva disposició cascos per si volen protegir-se
el cap. Entrem al túnel i el creuem. Sortim del túnel just al començament del congost. Comencem el
recorregut pel fons d’aquesta profunda gorja de parets verticals enmig d’una vegetació exuberant. Les
falgueres i les molses són les espècies dominants d’aquest indret humit i poc il·luminat que presenta un
microclima gairebé tropical. L’aigua cau per les parets verticals formant petites cascades i escolant-se
per entre la vegetació frondosa que cobreix la roca. El riu és sempre present ben a prop nostre. A partir
d’aquest punt el camí va alternant trams pedregosos amb passarel·les metàl·liques o de fusta. Durant el
recorregut anem trobant diferents panells que ens permeten saber més coses sobre aquest indret únic i
sobre la història de la formació de la gorja: durant mil·lennis l’aigua ha anat dissolent la roca calcària fins a
excavar aquest magnífic canyó. Durant l’itinerari trobem alguns bancs i taules, on podem descansar o fer
un pícnic.
Arribem a la 3 cascada de Kakuetta (0:50h - 480m), un salt d’aigua d’uns 20m. Encara avui es desconeix
d’on procedeixen les aigües d’aquest salt. En aquest punt el camí ens ofereix dues possibilitats: passar
per davant de la cascada o endinsar-nos en la roca i vorejar la cascada per la seva part posterior. Deixem
enrere la cascada i creuem fins a l’altre marge del riu gràcies a un pont metàl·lic. Caminem una mica més
i finalment arribem a la 4 cova de Kakuetta (1:00h - 515m), també coneguda com a Grotte du Lac. Es
tracta d’una cavitat plena d’estalactites i estalagmites que és el punt de naixement del riu Kakuetta, que
hem anat resseguint durant tot l’itinerari. Ens trobem al final del nostre recorregut d’anada.
Fem la tornada pel mateix camí fins arribar de nou al 1 bar la Cascade (2:00h - 486m).
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QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Església d’Urdatx-Santa Grazi (Sainte-Engrâce)
Es tracta d’una església romànica del segle XI de planta rectangular
amb un absis semicircular i un campanar quadrat. La història del poble
d’Urdatx-Santa Grazi està estretament lligada a aquesta església, que va
tenir gran importància durant l’Edat Mitjana en ser punt de pas del Camí
de Sant Jaume.
Coordenades GPS: 43.014161º -0.854277º

Cova de la Verna
La cova de la Verna és una de les 10 coves subterrànies més grans del
món i un indret geològic excepcional al cor del massís calcari de La Pierre-Saint-Martin. La cova es pot visitar tots els dies entre mitjans d’abril
i mitjans de novembre. Cal fer, però, reserva prèvia. L’accés es fa a peu
(2:30h) o en 4x4 (0:30h). Per a més informació: www.laverna.fr. (Fotografia:
Alexis Frespuech)
Coordenades GPS: 42.979516º -0.796095

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques,
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no
es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.
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