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Nom de la Ruta: Puig Sant Cristau   

Comarca: Albera francesa Durada: 03:15 hores 

Desnivell acum.: 600 m. Quilometres: 6’600 Km 

Altura mínima: 511 m. Altura màxima: 1.015 m. 

 
 
Sortida/arribada:  Sant Joan de l’Albera (Sant Jean d’Albère) (511 m.).  
 
Itinerari:  Sant Joan de l’Albera (511m) – Dolmen Na Cristina (642m) – Coll de Llinàs (801m) – Puig de la 
Balma (870m) – Coll de Llinàs (801m) – Coll de la Branca (915m) – Puig de Sant Cristau (1.015m) – Coll de la 
font (941m) – Sant Joan de l’Albera (511m). 
 
Descripció:  Aparquem a Sant Joan de l’Albera, reculem 450 metres per la carretera fins que trobem un 
cartell que indica el coll de Llinàs, el camí comença a pujar, arribem al dolmen Na Cristina, seguim pujant fins 
a una parada de caça, el camí baixa fins a la cruïlla amb el camí que be de Mas Claret, el corriol torna a pujar 
fins al coll de Llinás, des d’aquí podem pujar al Puig de la Balma que queda a la nostra esquerra, l’únic motiu 
es per fer la sortida una mica més llarga. Tornem al coll de Llinàs, seguim un altre vegada les marques grogues 
per la carena en direcció Sud-est fins el coll de la Branca, sota mateix del Puig de Sant Cristau, un camí 
comença pujar per assolir el cim. 
Puig de Sant Cristau, actualment hi ha un refugi lliure, antigament hi havia una capella romànica, una torre de 
senyals i un castell medieval. 
Desprès de gaudir de les vistes, 360º, del Canigó, el Rosselló amb la seva costa, l’Empordà, el Puig Neulós i 
altres paratges, el camí baixa per l’altre costat d’un hem pujat fins el coll de la Font, aquí un cartell en indica 
que hem de deixar la carena per començar a baixar fins a Sant Joan de l’Albera. Arribem a la carretera a l’altura 
de l’alberg, travessem la carretera i passant entre l’alberg i una casa un corriol ens porta a la plaça de l’església 
de Sant Joan de l’Albera, un carrer que puja en portar on hem deixat el cotxe. 
 
 
GPS:  Trak real.  
Narcis Pujades© Agost 2007 
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  Altura Horari KM 
0 Sant Joan de l'Albera - Sortida 511 0:00 0,000 
1 Inici corriol 516 0:07 0,450 
2 Dolmen Na Cristina 642 0:25 0,840 
3 Cruïlla a Mas Claret 679 0:30 1,135 
4 Coll de Llinás 801 1:00 2,300 
5 Puig de la Balma 870 1:15 2,725 
6 Coll de Llinás 801 1:30 3,100 
7 Coll de la Branca 915 1:50 3,700 
8 Puig de Sant Cristau 1.015 2:10 4,200 
9 Cruïlla 964 2:20 4,510 
10 Coll de la Font 941 2:30 4,830 
0 Sant Joan de l'Albera - Arribada 511 3:15 6,600 
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