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La passarel·la d’Holzarté i les gorges
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La gran recompensa: caminar per un pont
penjant a 150m de terra
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Tardets Sorholus La-Pierre-Saint-Martin Canyons de la Haute Source. TOP25 1446ET. 1:25.000.

itinerari

sentit de la ruta

inici / final

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Travessar l’espectacular passarel·la, que fa 67m de llarg i que queda suspesa a
150m del terra.
Gaudir de la proximitat del riu durant el primer tram de l’itinerari i de la frondositat
dels boscos que travessem.
Imaginar-nos el lent però imparable procés de formació de les gorges d’Holzarté. El
riu ha anat excavant aquest pas estret entre cingleres durant milers d’anys.
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

Aparcament del pont de la Mouline

0:00h

408m

43.0171171º

-0.9281276º

2

Passarel·la d’Holzarté

0:50h

580m

43.0048120º

-0.9227880º

1

Aparcament del pont de la Mouline

1:30h

408m

43.0171171º

-0.9281276º

1

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950

INTRODUCCIÓ
Us proposem una senzilla excursió que té com a gran al·licient descobrir el pont penjant d’Holzarté que
està situat just a l’entrada de les gorges d’Olhadubi i al costat de les gorges d’Holzarté, que són les
que donen nom al pont. L’itinerari comença al pont de la Mouline, ben a prop de l’alberg Logibar, a la
carretera que uneix Larrau i Tardets. Necessitem uns 50 minuts per remuntar bona part de les gorges
d’Holzarté i arribar fins a l’espectacular pont penjant. Un cop allà, només aquells valents que no tenen
vertigen s’atreviran a creuar-lo: el pont penjant ens deixa suspesos a uns 150m del fons del canyó!
L’excursió és interessant per fer amb els més menuts de la família, que segur que s’emocionaran amb
l’espectacularitat d’aquest pont.
El pont penjant o passarel·la d’Holzarté va ser construït l’any 1920 per tal de facilitar l’explotació forestal
dels boscos d’Holzarté. Posteriorment, l’any 2010, el pont va haver de ser reconstruït degut als danys que
va causar el cicló Xynthia, que va arrasar la França sud-occidental. Actualment la passarel·la d’Holzarté
és un dels grans atractius de la vall de la Soule (Zuberoa en basc) juntament amb les veïnes gorges de
Kakuetta.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
L’inici de l’excursió es troba al pont de la Mouline, a 200m de la carretera D26 que uneix els pobles de
Larrau i de Tardets. Tant si venim des de Larrau com des de Tardets (per la carretera D26), haurem d’arribar
fins a l’altura de l’alberg Logibar, que està situat a peu de la mateixa carretera. Just per sobre de l’alberg hi
ha un trencall (ben senyalitzat) que ens porta fins a l’aparcament del pont de la Mouline. L’aparcament és
ampli i hi ha espai per a molts vehicles. També tenim l’opció de deixar el vehicle a l’aparcament de l’alberg
Logibar i caminar uns 200m fins al pont de la Mouline.
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MÉS INFORMACIÓ
DURADA: Mig dia
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 1:30h en total. 0:50h des de l’aparcament del pont de la
Mouline fins al pont penjant d’Holzarté i 0:40h per a fer la tornada desfent el camí, ara de baixada.
DESNIVELL ACUMULAT: 225m
DIFICULTAT TÈCNICA: Baixa. El camí està en bon estat. Durant el recorregut és impossible que ens perdem,
en tot moment anem seguint el camí sense pèrdua possible.
ÈPOCA: Tot l’any. En dies de pluja o en dies humits pareu atenció, en alguns punts el terreny pot presentar-se
relliscós i ben a prop del camí hi ha alguns precipicis.
MATERIAL: Res en especial.
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: Es tracta d’una ruta molt freqüentada, sobretot durant els mesos d’estiu. Si l’excursió fins
al pont penjant que us proposem se us queda curta i voleu realitzar una ruta més completa i que ocupi
tota una jornada, teniu dues opcions força més exigents: el circuit d’Amubi (4:30h i 400m de desnivell) o el
circuit d’Ardakotxea (4:30h i 600m). Ambdós circuits comparteixen el recorregut fins al pont d’Holzarté, a
partir d’allà, el primer circuit segueix cap a la dreta de les gorges d’Holzarté fins a Larrau, i el segon circuit
segueix cap a l’esquerra de les gorges d’Olhadubi fins al Logibar.

NO ET PERDIS...

SABIES QUE...

Les vistes de les espectaculars gorges
d’Olhadubi -estretes i profundíssimes- que
tenim mentre creuem el pont penjant.
Aquestes gorges estan formades per roca
calcària, que és el tipus de roca predominant
en aquesta zona del País Basc francès.

Abans de la construcció del pont penjant
actual, l’any 1920, ja hi havia un pont sobre les
gorges d’Holzarté? Aquest primer pont fou
construït l’any 1884 i va representar una gran
fita en aquella època.
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RECORREGUT
Comencem la ruta a 1 l’aparcament del pont de la Mouline (0:00h - 408m). A l’extrem occidental de
l’aparcament (O), just a tocar del riu, hi trobem el punt d’inici del camí de la passarel·la d’Holzarté. En aquest
punt hi trobem un panell indicatiu amb explicacions del recorregut i alguns consells. També hi trobem les
característiques marques vermelles i blanques del GR10 i del GR11.
El camí puja suaument pel costat del riu Holzarté i s’endinsa en un bonic bosc. Durant aquest primer
tram de ruta, el camí és ample i còmode. Al cap de pocs minuts, arribem a un pont de fusta que ens
permet creuar un rierol. A la nostra esquerra, podem veure-hi una magnífica cascada, que en funció de la
temporada baixarà més o menys carregada d’aigua. A poc a poc el camí s’enfila i anem guanyant altura
més ràpidament. En els trams on la pedra està més desgastada pel pas dels excursionistes, aquesta pot
presentar-se una mica relliscosa. Per això, en diferents indrets del recorregut, un passamà ens ajuda a
avançar amb més seguretat. En tot moment tenim la gorja d’Holzarté a la nostra dreta.
A continuació el camí s’ajeu una mica i creuem algun prat. En aquests trams més oberts observem diverses
formacions rocoses; és fàcil distingir els diferents estrats i capes de roca. Seguidament el camí fa una forta
girada a la dreta i creuem un barranc. Entrem en una densa fageda. Creuem aquesta fageda i arribem
novament a una zona més oberta i planera. Ens trobem en un punt on les dues gorges conflueixen: la
d’Holzarté (que és la gorja principal i la que dóna nom al pont penjant) ens queda a la dreta, i la d’Olhadubi
(o d’Oladübi) se situa a la nostra esquerra. Ens impressiona la profunditat que tenen aquestes gorges de
roca calcària.
Seguim avançant uns metres més pel corriol que gira lleugerament cap a l’esquerra tot resseguint ara
la gorja d’Olhadubi. Estigueu atents!, molt aviat ja podrem admirar l’espectacular pont penjant a davant
nostre al fons. Caminem uns metres més i arribem a la 2 passarel·la d’Holzarté (0:50h - 580m). Si ho
desitgem la podem creuar i arribar-nos fins a l’altre costat de la gorja. La sensació de balanceig farà que
només els més agosarats siguin capaços de creuar-la. No us angoixeu, la passarel·la és totalment segura
i a l’estiu cada dia la creuen centenars de persones. Des del mig del pont, les vistes del fons de la gorja
són impressionants!
Fem el camí de tornada fins al punt d’inici de la ruta desfent el mateix itinerari per on hem pujat. En aproximadament uns 40 minuts arribem a 1 l’aparcament del pont de la Mouline (1:30h - 408m).

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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