
 

Faja de las Flores 
(Parc Nacional d’Ordesa) 

 
 
País / Comarca :  Espanya / Aragó Ascensió acum. : 1.150 m. 

Zona :  Parc Nacional d’Ordesa Descens acum. : 1.150 m. 
Itinerari :  Circular. Altura Mínima : 1.321 m. 
Època :  De Maig a Octubre (sense neu)  Altura màxima : 2.415 m. 

Durada :  De  7:00 a 10:00 hores.  Alçada sortida : 1.321 m. 
Distancia :  13’600 Km.  Alçada d’arribada : 1.321 m. 

 
 
 
Introducció: 
 
Clàssic recorregut per Ordesa, caminada molt aèria que recorre l’ultima cornisa 
entre els circs de Carriata i Cotatuero. 
 
Aproximació: 
 

 La Pradera d’Ordesa, des de Torla per la A-135, els mesos de Juliol i Agost cal 
agafar el bus des de Torla, la resta de l’any podem arribar-hi amb cotxe particular. 
 
Ruta: 
 
La Pradera d’Ordesa (1321 m. – 0:00) – caseta (1325 m – 0:10) – Fajeta (2.000 
m) – Inici faja (2.383 m – 3:30) – Final Faja (2.342 m – 5:00) – Clavijas de 
Cotatuero (1.920m – 7:00) – Pradera de Ordesa (1.321 m – 8:30). 
 
Descripció del recorregut: 
 
Sortim de la Pradera, reculem per la carretera durant deu minuts, trobem un caseta 
i corriol que comença a pujar, primer trobem la cruïlla a la Faja Racún, desprès 
trobem el camí de les “clavijas de Salarons o de Carriata”, nosaltres optem per 
pujar per la “Fajeta”, una mica més llarg, tornem a enllaçar amb la ruta de les 
clavijas, ara deixem a l’esquerra el camí al Tozal del Mallo, a partir d’aquí el camí es 
suavitza fins assolir l’inici de la Faja, comencem la faja, el camí es evident, prenem 
fotos i gaudim del paisatge, arribem al Circ de Cotatuero, meravelloses vistes del 
Monte Perdido, la Brecha de Rolando, el Taillon i tots el pic de la zona, a sota nostra 
les cascades de Cotatuero, unes marques i una canal en indican la ruta de baixada 
fins el riu, una vegada al riu anem a buscar la cascada final que salta al buit, aquí 
trobem les “Calvijas de Coatatuero” ens posem el budrier i amb una cinta ens 
assegurem al cable, passem al pas, mes espectacular que perillós, si esta sec, a 
partir d’aquí una forta baixada fins a la Pradera, punt final de d’espectacular ruta. 
 
 

http://maps.google.es/maps?hl=es&q=A-135%20%4042.649591%2C%20-0.060473&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl�


 
Recomanacions: 
 
Ruta llarga i no apte per gent que pateixi vertigen, els pas de las clavijas de 
Cotatuero pot ser un problema per les persones no habituades a grimpar, recomano 
portar un budrier, amb una cinta i un mosquetó per lligar-nos al cable que hi ha. 
La durada de la ruta es molt relativa, es pot fer entre 7 i 10 hores depenent de la 
persona i les parades. 
 
Mapes de la zona: 
 
Editorial Alpina E-25 Ordesa y Monte Perdido. 
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