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PYRENÉERNAS  
SPANSKA SNÖPARADIS

Den spanska delen av bergskedjan Pyrenéerna är en pärla att upptäcka för 
alla som älskar storslagen natur, charmiga byar, skidåkning  

i toppklass och ett kök som kombinerar det bästa av fransk och spansk 
matkultur. Följ med till den soliga dalen Val d’Aran där stämningen är skönt 

tillbakalutad och liftköerna i det närmaste obefintliga.
AV LARS COLLIN  FOTO MAURO RONGIONE

RES & NJUT
Skidorten Baqueira ligger vackert inbäddad mellan höga berg 
och djupa dalar i spanska Pyrenéerna. 
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J ust där katalonien längst i väster liksom sticker upp 
som en liten flik in i Frankrike och möter den östra delen 
av regionen Aragonien ligger en dalgång gömd med 33 små 

fridfulla byar. Lika svårtillgänglig som charmig har Val d’Aran 
länge varit en väl bevarad hemlighet – det vill säga om man inte är 
spanjor, gillar spännande skidåkning i vackra vintermiljöer eller 
resten av året är svag för mäktiga naturvandringar mellan höga 
berg, djupa raviner och forsande floder.

De inbäddade byarna långt ifrån omvärldens brus har bevarat en 
livskraftig skärva aranesisk kultur – och sitt eget språk, aranesiska, 
en dialekt av den historiska occitanskan som genom sekler vandrat 
över gränsen mellan Frankrike och Spanien nära berg och hav. 

 Byarna är autentiska juveler, lika gnistrande som anrika. Och det 
ädla innehållet stavas sten och åter sten. Både dalen och folket är 
som skapta för att klara den höga höjden på runt 1 500 meter och 
uppåt, liksom de stora temperaturskillnaderna mellan årstiderna 
som gör landskapet lika levande vinter som sommar. Just de starkt 
varierande säsongerna brukar hyllas. Inte minst tycks folk gilla att 
fira när den långa vintersäsongen framåt påsk tar slut och floderna 
åter fritt får forsa fram.

Husen är rustika, skapade av den bredaste lokala sten, skiffer och 
trä. Vissa kyrkor står ända sedan 1200-talet, och det är ingen här 
som alls höjer på ögonbrynen när turister förvånas över att många 
av husen i byarna är byggda för över 600 år sedan. 

De kulinariska traditionerna är starkt förknippade med det histo-
riska occitanska köket på båda sidor av den böljande gränsen mellan 
länderna. Nuria Mola är bergsguide i Val d’Arans skidområde Baqu-
eira. Hon är också född och uppvuxen här i dalen.

– Vad som är så speciellt här jämfört med andra bergsområden är 
att vi är så influerade av Atlanten. Det skapar en helt unik växtlighet, 
med storslagna skogar och frodig vegetation. Men avskildheten har 
också gjort att vi bevarat våra starka traditioner, från mat till 
 aranesiska danser och festivaler som vi håller varje år, berättar Nuria 
Mola. 

Menyerna består framför allt av hjärtevärmande rätter, baserade 
på soppor, grytor, grönsaker och mycket lokalt lamm. Förutom alla 
patéer och olika slags korvar hyllar Nuria rätten pot aranesa, trak-
tens bästa och mest krämigt mättande vintermat med sina ingredi-
enser av skinka, korv, purjolök, selleri, bönor och en sorts pasta. 
Grytan görs överallt, från traditionella krogar i den största staden 
Vielha, via krogar som Eth Restilhè i Garòs eller Er Occitan i Bos-
sòst, till förträffliga lunchkrogar i backen. Restaurant 1800 ligger 
mitt i pisten, medan andra är betydligt mer svårcharmade på av-
stånd, men värda en riktig långlunch när man väl nått dit med hjälp 
av snöskor, randonnéskidor eller hundspann. Nuria Molas egen 
favorit har alltid varit Refugi de Montgarri. 

Att matkulturen är stark, traditionell och lokal bevisar inte minst 
de ostmakande bröderna José Antonio och Oscar Tarrau. Bagergue 
är den högst belägna byn i Arandalen utanför skidområdet. Här på 

1 419 meter har de smaksäkra bröderna sedan 2006 lyckats skapa 
en egen liten värld av ost. Efter att ha slingrat oss uppför serpentin-
vägarna mot deras charmiga queseria Hormatges Tarrau möter ost-
mästaren José Antonio i dörren till deras familjekrog Casa Rosa som 
ligger nästgårds inhyst i ett klassiskt stenhus. Snart håller han stolt 
upp en hel och rund Eth Gran, gjord på mjölk från de höghöjdsbe-
tande kor som samsas om det örtrika betet med både hästar och får 
i det branta, lite vindpinade landskapet. José Antonio berättar stolt 
om hur man tillverkat hantverksmässig ost här på Pyrenéernas höj-
der i generationer. Genom Casa Rosa har också allt fler upptäckt de 
både starka och ibland pikanta smakerna av Val d’Aran inne i den 
härligt ombonade krogen med dess roströda väggar och rejäla tak-
bjälkar. 

Även om skidområdet Baqueira sedan invigningen i mitten av 
1960-talet har vuxit och blivit Spaniens största vinterdestination 
så har man valt att hålla hårt i arvet kring den småskaliga natur-
turismen. Val d’Aran var det första skidområdet i Europa att ut-
nämnas till certifierad hållbar turistdestination. 
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Ostmakaren José Antonio Tarrau 
driver även familjekrogen Casa Rosa  
vägg i vägg med sin ostbutik i 
Bagergue.  
 
Krogen Borda Lobato i skidbyn 
Baqueira är en av de bästa för den 
som söker ett urval av traktens 
traditionella, rustika smaker. 
 
Brunnen i byn Gessa har i alla  
tider försett befolkningen med friskt 
källvatten. 

Spanska Pyrenéerna bjuder på 
svindlande vackra vyer och 
skidåkning på höga höjder men  
liftköerna är oftast betydligt  
kortare än i Alperna.  

” De inbäddade byarna långt ifrån  
omvärldens brus har bevarat en livskraftig  
skärva aranesisk kultur”

PYRENÉERNAS SPANSKA SNÖPARADIS

Toppstationen i Bonaigua är den högsta i det  
drygt 150 kilometer stora skidsystemet, och kanske 
även den charmigaste med sin fina natur. 

→

Stenladan i byn Arties, några kilometer 
från skidområdet, är ett karaktäristiskt exempel  
på bebyggelsen i Val d’Aran.



134

Det finns mängder av små, mysiga hotell och vandrarhem i by-
arna men vintertid bor de flesta runt skidorten Baqueira, även om 
mycket av den finaste skidåkningen hittas högre upp runt det ännu 
mindre preparerade och mer naturnära Bonaigua. 

Baqueira kan vid en första anblick kanske kännas lite väl modernt 
med sina större hotell, men efter en dag i pisterna uppskattar ömma 
leder och tunga fötter spa-aktiviteter och värmande öppna spisar  
i lobbyn. En svensk som upptäckt detta är Ulf Östmark, mångårig 
reseprofil som bland annat skapat resebyråerna White och Q Travel. 
Med den senare var han för tio år sedan med om att sätta lilleputt-
landet Andorra på vinterkartan. I vinter blir Q Travel första svenska 
arrangör med resor till Baqueira och Val d’Aran.

– Min första upplevelse var att dalen kändes så genuin. Är det något 
byggnadsmaterial man har gott om här i spanska Pyrenéerna så är det 
sten – och den skapar en otroligt härlig atmosfär. Nedanför Baqueira 
har jag också hittat många mysiga grannbyar där lokalbefolkningen 
går från bar till bar, äter snygga pintxos och dricker ett litet glas vin 
för någon euro. Som besökare känns det charmigt att få hänga på, 

säger Ulf Östmark, som dock rekommenderar boendet i Baquiera där 
man bara spänner på sig pjäxor och skidor och glider i väg rakt ut  
i det drygt 150 kilometer stora skidsystemet. Ulf Östmark ser stora 
skillnader mellan att skidturista i Alperna och i Pyrenéerna.

– Här är liftköerna kortare. Pisterna är oftast breda och välprepa-
rerade – och kanske framför allt: skidåkningen sker på mycket hö-
gre höjder. Sedan är ju förstås maten med sin mix av det spanska och 
franska köket helt unik. Man äter helt enkelt magiskt goda luncher 
i backen, säger han. 

Under några vinterdagar möter vi både nyfikna nybörjare och 
törstande adrenalinjägare, som tar sig an branterna likt bergsgetter. 
Oavsett om det handlar om att snabbast ta sig nedåt eller att på 
skidor eller snöskor ta sig så långt ut i fridfullheten och avskildheten 
som möjligt. 

En av dem som gjort spanska Pyrenéerna till sitt andra hem är 
Edurne Pasaban, en bergsbestigare som levt på kickar i en stor del 
av sitt liv. I dag har hon fått barn och valt en något mer försiktig 
bana, men fortfarande tycks denna baskiska ha en magnetisk drag-
ningskraft som lockar äventyrsturister till Baqueira. Och hennes 
meriter är sannerligen imponerande. Som 16-åring nådde hon till-
sammans med sin kusin Mont Blancs nästan 5 000 meter höga topp. 
Hon bestämde sig för att bli den första kvinnan att bestiga de 14 
topparna i världen som når över 8 000 meter. Och så blev det. Tolv 
år senare lyckades hon nå vad hon länge drömt om: att bestiga 
världens högsta berg. 2001 lyfte den semesterlediga spanska ingen-
jören armarna mot skyn överst på Mount Everest. 

I dag driver Edurne Pasaban företaget Kabi Travels, som är sta-
tionerat i Val d’Arans huvudort Vielha vintertid och några mil 
väster ut i Baskien under sommaren. När snön bäddar in landskapet 
högt uppe i de spanska Pyrenéerna menar hon att en av de mest 
magiska aktiviteterna är att gå ut på tur – och tillsammans med en 
erfaren guide uppleva den där sällsamma känslan att känna sig helt 
ensam men ändå helt trygg i den omfamnande naturen och de vita 
vidderna. Ski touring, eller randonnée som det heter i ursprungslan-
det Frankrike, har blivit allt mer populärt, inte bara bland de mest 
erfarna utan även bland dem som kanske för första gången vågar 
lämna pisten för att söka den större stillheten i bergen. Och det är 
lätt att förstå varför allt fler väljer att vilja dra på stighudar på 
skidorna och vandra uppför och glida nerför. 

– Jag tror att det ger en helt unik möjlighet att lära känna och 
närma sig de riktigt stora naturupplevelserna. Att gå lika mycket 
uppåt på skidorna som att åka nedför bergen, att möta kontrasterna 
mellan toppar och dalgångar och plötsligt inse att man befinner sig 
just över molnen som sveper förbi, säger Edurne Pasaban.

Hon tittar mot topparna över de paradisiska Pyrenéerna, upp mot 
stjärnorna som syns på himlen trots att dagen är alldeles ljus, och 
utbrister:

– Livet är så kort och vi behöver göra det vi tycker om. Jag har 
alltid försökt följa mitt hjärta. l
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” Sedan är ju förstås maten med sin mix av det 
spanska och franska köket helt unik. Man äter helt 
enkelt magiskt goda luncher i backen”

PYRENÉERNAS SPANSKA SNÖPARADIS

Vandring med 
snöskor är bara 
ett av många val 
för vintergästen 

i Val d’Aran.

Siberian huskyer i otålig väntan på att 
få dra i gång sitt hundspann. 

Bergsostarna från 
Arandalen är något 

alldeles extra. 

Längre ner i dalen är klimatet 
mildare, vilket passar  
både vildhästar och odlare.
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RESA HIT:

Trots att Val d’Aran och skidorten Baqueira ligger i 

Spanien är den närmaste flygplatsen Toulouse i 

Frankrike. Hit flyger bland andra Air France och 

Lufthansa. Härifrån buss eller hyrbil i cirka 90 

minuter över gränsen till spanska Pyrenéerna. 

Alternativt flyger man till Barcelona, varifrån det är 

drygt 3 timmars bilväg till Baqueria. Resebyrån 

Quality Travel arrangerar som första svenska 

resebolag för första gången resor direkt  

till Baqueria, och flyger in till grannstaden Lleida,  

två timmars transfer från Arandalen.

TREVLIGT BOENDE:

Hotel Montarto
Fyrstjärnigt på glidavstånd från liftsystemet i 

Baqueria på 1 500 meter. Stora, mysiga rum och 

lobby med inbjudande öppen spis. Fin spa- 

avdelning på 150 kvadratmeter, som skapt för att 

mjuka upp trötta leder efter en lång skiddag. 

Även den största hotellpoolen i Val d’Aran. 

Carretera Bonaigua-Baqueira, 1500 Baqueira

www.en.montarto.com

Gran Chalet Hotel & Petit Spa
Trestjärnigt, charmigt familjehotell i hjärtat av en 

av dalens äldsta byar Betrén, 13 kilometer och 10 

minuter från skidområdet. Hotellet i sten och trä 

är inspirerat av traktens traditionella bergsstugor, 

med rustik arkitektur och antika möbler. 

Plaça Cal 3, Betrén

www.hotelgranchalet.com

ÄTA  GOTT:

Borda Lobato
Lobato är det lokala namnet på dalens små 

stenskjul, egentligen gjorda för djuren på bergen. 

När skidområdet öppnades 1964 gjordes denna 

lobato om och är i dag en av Val d’Arans allra 

mest populära och pålitliga krogar för den som 

söker ursprunget till det rustika aranesiska köket. 

Missa inte soppan òlha aranesa, som görs på 

lokala råvaror i säsong. Som en härlig hyllning till 

den autonoma regionen som Val d’Aran tillhör 

avslutar man förstås med en knäckig crema 

catalana. 

Núcleo, 1500 Baqueria

Tel 0034 973 645 708

Cinco Jotas
Bergsrestaurangen Cinco Jotas ligger mitt i 

skidsystemet och är väl lämpad för både 

skidlunch och after ski. Mat, cava eller pintxos 

– krogen drivs av en av Spaniens mest välkända 

tillverkare av ibericoskinka varför några mycket 

tunt skurna skivor av den världsberömda spanska 

delikatessen är självskrivna, oavsett tid på dygnet.

www.cincojotas.es

Casa Irene
Lika delar elegant krog och härligt hotell klätt i 

sten och trä. Casa Irene ligger bildskönt och 

lantligt inbäddat i byn Arties, 6 kilometer från 

skidområdet i Baqueira. Det lilla 4-stjärniga 

hotellet har 22 ombonade rum och eget spa, 

precis som många av hotellen i Val d’Aran. 

www.hotelcasairene.com

MISSA INTE:

Arandalen och skidområdet Baqueira är fyllt av 

spännande aktiva alternativ. Äventyrsföretaget 

Kabi Travels arrangerar vinteraktiviteter på alla 

nivåer. Att vandra nästan lodrätt uppåt i snöskor 

eller på randonnéskidor är ett fint sätt att 

bekanta sig med trakten. Vill man ta det lite 

lugnare passar kanske hundspann där man med 

hjälp av springglada huskyer flyger fram över det 

vitklädda landskapet mellan 3,5 och 14 kilometer. 

kabi-travels.com

Något alldeles extra är att få sjunka ner djupt 

och länge i det varma vattnet på ett termalbad. 

Termes Baronia de Les är ett ljuvligt termalbad 

som andas lite gammaldags lantlig kurortslyx. 

Byn Les källor har använts ända sedan romar-

tiden. Efter ett härligt bad och kanske en skön 

behandling slår sig många ner framför den stora 

öppna brasan, alternativt ser solen gå ner bakom 

bergstopparna från den heta utomhuspoolen. 

Dalgången Val d’Aran med skidområdet Baqueira-Beret ligger i spanska Pyrenéerna,  

nära franska gränsen. Den högt belägna Arandalen tillhör regionen Katalonien, 

men det lite svårtillgängliga området har starka regionala anor. Språket, aranesiska, fick 

officiell status 2010 och är besläktat med den historiska occitanskan som talats i  gränslandet 

mellan Frankrike och Spanien. Dessutom är både matkulturen, arkitekturen  

och lokala traditioner starkt påverkade av avskildheten högt uppe i Pyrenéerna.  

Samtidigt är Baqueira-Beret, skapat 1964, Spaniens största skidområde: 156 kilometer pister 

med 28 liftar och 104 nedfarter. Liftarna håller öppet till i början av april.
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Den fantastiska byggnaden Casa Fuerte från 1580 
är den pampiga porten till den lilla byn Unha.  

MER INFORMATION: 

Arandalens turistbyrå rekommenderar boende 

och tipsar, www.visitvaldaran.com 

För exakt information om skidområdet, priser och 

terräng, läs mer på viajes.baqueira.es

Val d’Aran

VAL D’ARAN

l

Spanien
Portugal

Andorra

l
Lleida


