El dia 24 de juliol vam anar fins al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici. Hi ha dues maneres d'accedir al parc, una per Espot
que dóna a l'Estany de Sant Maurici i els Encantats, o per la Vall de
Boí per anar cap el planell d'Aigüestortes.
Per arribar a la Cascada de Ratera haureu d'accedir al Parc Nacional
per Espot.
Com arribar: - Agafeu la carretera LV-5004 que puja a Espot, un cop
arribeu a Espot creueu la localitat. Deixareu el pont romànic a la dreta
i just en el revolt de la carretera hi ha una pista asfaltada indicada cap
el Parc Nacional. Agafeu la pista que us portarà fins el pàrquing. Ja no
es pot avançar en vehicle particular, únicament es pot accedir al parc
amb taxis 4x4. Si us interessa pujar directament fins a l'Estany de Sant
Maurici en taxi hi ha la parada a Espot. Les tarifes per adult anada i
tornada és 10,50€ i, menors de 12 anys 6,50€.
Si preferiu deixar el cotxe el pàrquing i pujar a peu fins a l'Estany de
Sant Maurici haureu de fer la ruta de l'Isard
Ruta: - L'inici de la ruta és a la caseta d'informació del parc que està
situada davant de l'Estany de Sant Maurici. A prop de la caseta
d'informació hi ha la Font de Sant Maurici i just al costat hi ha el cartell
que indica Cascada de Ratera a 30 minuts.

Agafeu el camí que indica la Cascada de Ratera. El camí va pel costat
de l'Estany de Sant Maurici.

El camí s'endinsa poc a poc cap per zona boscosa. A partir d'aquí el
camí va pujant lleugerament fins a la cascada.

Abans d'arribar a la cascada trobareu un tronc caigut al costat del
camí.

Arribareu al mirador de la cascada de Ratera. La tornada fins a la
caseta és pel mateix camí d'anada.

