El dia 22 de desembre vam anar al mirador de la Creu d'en Riba. És
el mirador natural de la Vall de Núria.
La Vall de Núria és una espectacular foia amagada entre
muntanyes que superen els 2.700 metres. Antigament només es
podia accedir pel camí vell de Queralbs a Núria, antic camí medieval
pel qual els peregrins ascendien fins el santuari de Núria.
Actualment es pot arribar en tren cremallera desde Ribes de Freser
o Queralbs.
Les tarifes i horaris del tren cremallera les podeu consultar a la web
de la Vall de Núria, valldenuria.cat.
Com arribar: - Aneu cap a Queralbs, a l'entrada del poble hi ha el
pàrquing de l'estació de tren del cremallera.
Ruta: - El tren cremallera us deixa al costat del Santuari de Núria.
Passeu el Santuari per la part del darrera que us portarà cap un
pont que creua el riu.

Passat el pont aneu cap a l'esquerre. Més endavant passareu pel
costat de l'Ermita de Sant Gil.

Abans d'arribar a la font de l'estany hi ha un pal de rutes, continueu
pel camí que fa pujada, és el camí vell de Núria a Queralbs.

El camí té força pendent fins a la Creu d'en Riba i Núria.

Al costat de la creu hi ha un pal de rutes, continueu cap el mirador
de la Creu d'en Riba, en pocs metres ja hi sereu, pugeu les escales
per veure des de el mirador el Santuari i complex de Núria.

Torneu a la creu i baixeu el camí per on heu vingut fins on es troba
el pal del camí vell de Núria a Queralbs. Aneu cap a la dreta deixant
la font de l'estany a la dreta. Continueu el camí que va al costat de
l'estany fins a la passarel·la que creua l'estany.

Passeu la passarel·la i continueu el camí que us portarà cap a l'estació
del tren cremallera.

