
 
 

Jaskinie El Salnitre, Collbató – klasztor 
 
 
0’ Parking przy jaskini Salnitre. Wejść po schodach, które prowadzą do wejścia do 
jaskini, która jest jedną z największych w tym obszarze. Jej galerie liczą sobie prawie 
kilometr. 
5’ Równina poniżej jaskini. Na tej równinie, bezpośrednio przed wejściem do jaskini, 
rozpoczyna się oznakowana ścieżka, która wije się w dół i następnie biegnie przez 
płaski obszar w kierunku wschodnim. Jest to szlak Les Feixades, który biegnie przez 
obecnie już nieuprawiane pola. 
27’ Skrzyżowanie. Po prawej stronie znajduje się droga El Forat, którędy biegnie szlak 
GR-6 z Barcelony do Montserrat. Ścieżka biegnie w kierunku północnym i po przejściu 
u podnóża wielkiej skały zaczyna piąć się w górę, wijąc się zygzakiem wokół murów, 
które pojawiają się na innych odcinkach trasy. Te zakręty noszą nazwę Les Girades. 
38’ Potok La Bellasona. Po przejściu przez potok iść dalej pod górę. 
49’ Zakręt, nieopodal wzgórza, skąd można zobaczyć górny bieg potoku Bellasona, a 
po prawej stronie wzgórze El Cap de les Canals i Orella de Llebre. 
60’ Wzgórze La Serra Llarga. Przejść przez wzgórze, podążając za znakami GR. 
Wzgórze znane jest również pod nazwą La Fita, ponieważ znajduje się na nim znak 
graniczny. Na samym szczycie znajduje się charakterystyczny, stary żelazny słup. Po 
lewej stronie znajduje się ścieżka Sant Miquel. Iść dalej prosto, w kierunku północnym, 
omijając zbocza zagłębień biegnących w kierunku doliny Llobregat. 
69’ Poręcz, na odcinku ze schodami. Chwilę dalej przejść przez podstawę muru 
budynku Świętej Jaskini. 
74’ Droga Różańcowa. W ten sposób dochodzi się do Czwartej Tajemnicy Chwały, 
dedykowanej Wniebowstąpieniu Najświętszej Maryi Panny. Minutę drogi dalej, po 
lewej stronie, znajduje się Święta Jaskinia. Kontynuować wędrówkę w prawą stronę 
wycementowaną ścieżką ze schodami. Pod koniec szlaku iść stromym zboczem 
biegnącym wzdłuż linii kolejki, która znajduje się po prawej stronie. Po lewej stronie 
minąć górną stację kolejki linowej, a następnie wejść schodami obok stacji w górę na 
plac Plaza de la Creu. 

98’ Sanktuarium. 
 


