El camí vell de Núria a Queralbs és una ruta d'introducció a l'alta muntanya apte per a
nens acostumats a caminar. La ruta que proposem és de baixada, és a dir, d'anada
agafarem el cremallera que va de Queralbs fins a la Vall de Núria. I de tornada
caminarem fins a Queralbs.
La ruta és exigent, tot i ser de baixada, pel fort desnivell, uns -930 metres +130 metres
en 7'5 quilòmetres.
Com arribar:
- L'inici de la ruta és l'estació del cremallera a la localitat de Queralbs. A la mateixa
estació hi ha un pàrquing per deixar el vehicle estacionat. Degut a la situació actual per
la pandèmia de la Còvid 19 es recomana comprar el bitllets directament a la pàgina
web: Compra bitllets cremallera.
El recorregut del cremallera és d'uns sis quilòmetres i la durada del trajecte és de vint
minuts. Des del cremallera podreu veure parts de la ruta que fareu a peu de baixada.

Ruta:
- A l'estació del cremallera aneu cap el Santuari de Núria i passeu pel seu costat en
direcció a l'estany seguint el camí de terra. En pocs metres el camí creua el riu de
Finestrelles. El camí gira a l'esquerra passant pel costat de l'Ermita de Sant Gil i la Font
del Dr. Bassols.

Seguidament el camí es bifurca, el de l'esquerre va cap a l'estany, i el de la dreta
s'enfila cap el mirador de Núria. Agafeu el de la dreta que està indicat en un pal de
rutes en direcció Camí Vell de Núria a Queralbs

El camí puja fins el punt més alt de la ruta, el mirador de la Creu d'en Riba. Hi ha unes
escales de fusta que pugen fins aquest mirador des d'on s'observa tota la Vall amb el
Santuari i l'Estany envoltada d'alts cims, l'anomenada Olla de Núria.
Al costat del mirador hi ha la Creu d'en Riba des d'on es continua el recorregut. A partir
d’aquí el camí inicia la baixada cap a Queralbs. El camí no és gaire ample, si aneu a
èpoques de força afluència de gent és possible que no pugueu anar al ritme desitjat.
El camí baixa amb força salvant ràpidament el desnivell fins arribar al Pla de Sallent.
Aquesta part del camí passareu de veure el riu Núria a força alçada a creuar-lo per un
túnel per sota de les vies del tren.

El camí s'enfila lleugerament fins que arribareu a la Balma de St. Pere des d'on
escoltareu la caiguda de l'aigua de l'espectacular cascada de la Cua de Cavall.

Continueu la ruta seguint el camí fins que arribareu al mirador del Salt del Sastre des
d'on es podeu observar en primer lloc les gorgues del riu, al mig el tren cremallera i al
darrera l'immens Salt del Sastre.

A partir del mirador, arriba la part més exigent de la ruta, la baixada fins el pont del
Cremal. Aquest tram el camí passa a ser un sender estret que serpenteja fins el pont.

Creueu el pont del Cremal, d'origen romànic, i continueu pel camí passant per curtes
tarteres i la balma de Sant Pau. Un cop passada la balma el camí passa per vegetació
més frondosa fins arribar a la Font de la Ruira.

Deixeu la Font i poc després passareu pel costat del masos disseminats de la Ruira.
Més endavant el camí acaba a la carretera de la Fontalba que us portarà fins a la Plaça
del Raig de Queralbs. Des d'aquí en pocs minuts arribareu al pàrquing de l'estació del
cremallera on teniu el vehicle estacionat.

