FICHE TREKKING
Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de
‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel
verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!
Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com.

Steekkaart
Gebied: Queyras
Land: Frankrijk/Italië
Route: zelf uitgestippelde route met als basis hoofdroute en varianten van GR58 Tour du
Queyras (bestaande route of zelf uitgestippeld)
Aantal wandeldagen: 8
Reisperiode en condities: September 2014
Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):
Dag 1 : Brussels South (Rynair) naar Torino Caselle Airport, bustransfer naar Porta Nuova,
trein naar Oulx, bus naar Cesana di Torinese, 6,5km te voet naar Thures (1700m) in
Piemonte (I), overnachting in Gîte étape "Fontana de Thures".
Dag 2 : Argentiera (I) naar Gîte étape "Le Villard" in Abriès (F) via Col de Mayt (2705m), Col
de Thures (2797m), Col de Rasis (2921m), Col Petit Malrif (2907m), Lacs du Malrif)
(wandeltijd = 8u30)
Dag 3 : Abriès naar Chateau Ville-Vieille (Gîte étape Les Astragales) via La Serre de l'Aigle
(2496m), Bergerie du Lombard (2020m), Eygliers (1965m) en Aiguilles (wandeltijd = 6u30)
Dag 4 : Chateau Ville-Vieille naar Ceillac (Gîte étape Les Baladins) via Bois de Gambarel,
Sommet Bucher (2254m), Col des Près de Fromage (2146m), GR5, Col de Fromage (2301m)
(wandeltijd = 6u30)
Dag 5 : Ceillac naar Bramousse (Gîte étape Le Riou Vert) via Col de Bramousse (2251m),
Crête des Chambrettes (2582m), Col de Fromage (2146m), Bois du Riou Vert (wandeltijd =
7u00)
Dag 6 : Bramousse naar Refuge de Furfande (2301m) via Les Escoyères (1540m), Col de la
Lauze (2097m) (wandeltijd 4u30)
Dag 7 : Refuge de Furfande naar Souliers (Gîte étape Le Petit Rochebrune) via Col de
Furfande (2500m), Cabane du Plan de Vallon, Crête de l'Echelle, La Chalp, Les Maisons
(1693m), Lac de Roue (1854m) (wandeltijd = 6u30)
Dag 8 : Souliers naar Refuge Fonts de Cervières (2040m) via Col de Péas (2629m), Col de
Marsailles (2601m), Lac des Cordes (2446m), Le Bourgea (2087m) (wandeltijd = 07u30)

Fiche trekking

1

Dag 9 : Fonts de Cervières naar Gîte étape "Fontana de Thures" (1700m) via Plaine du
Bourget (1897m), Col Bousson (2195m), Lago Nero, Colle Begino (2412m), Alpeggio Chaboud
(wandeltijd = 7u30)
Dag 10 : Van Thures naar Torino via Cesana diTorinese (te voet 6,5 km), Oulx (trein 20m)
Dag 11 : Van Torino Caselle Airport naar Brussels South (Ryanair)

Praktische info
Bereikbaarheid + nuttige links
Zeer makkelijk en goedkoop bereikbaar via vliegtuig/trein/bus. Ticket Ryanair incl 15kg
baggage kostte 97 euro, busrit van luchthaven naar Porta Nuovo kostte 6,5 euro, treinticket
naar Oulx kostte 6,35 euro, busrit naar Cesana di Torinese kostte 2,10 euro.
Totaal transportkosten: 127 euro

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart
Topo GR58 Tour du Queyras

Ervaren terrein- en weerscondities
Eerste dagen later op de namiddag wolken boven hoogste pieken Font Sancte massief,
daarna alsmaar vroeger en vroeger, 's avonds soms een bui, enkele lokale onweders 's
avonds (geen last van gehad), daarna geen wolkje aan de lucht van zonsopgang tot
zonsondergang. Meestal in de voormiddag koelere temperaturen, ideaal om in te stappen.

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit)
rood/wit GR tekens (goed) + bewegwijzering Queyras (palen - uitstekend)

Bevoorrading (voeding en water)
Overnachting in gîtes en refuges (allen zeer goed), zeer goed avondeten en traditioneel
ontbijt (brood en confituur/honing/boter), picnic=meegenomen tourbrood (recept Ivo) (1,5
kg verdeeld in 8 porties) + saucisson ter plekke gekocht (2x), water via de refuge.
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Overnachting + nuttige links
1/2-pension in gîtes en refuge te rekenen van 39 tot 45 euro zonder wijn aan tafel of andere
versnaperingen bij aankomst etappe, na avondeten,....water bij het eten=gratis. Bivakkeren
bij de hut wordt getolereerd op het einde van het seizoen en mits je als tegenprestatie ook
wat verteer maakt via drank en avondeten. Tijdens het hoogseizoen zullen de kampeerders
wat verder weg moeten blijven van de hutten. Zelfs zonder tent moet het aardig lukken om
iedere avond "droog" te slapen in een "abri" of "bivacco". Ze zijn talrijk aanwezig in het
gebied, maar veel info is er niet over te vinden op het net, meer een kwestie van "trial &
error". In het weekend begin september kan het bvb in Ceillac en Fonts de Cervières aardig
druk zijn gezien hun centrale ligging en/of makkelijke bereikbaarheid via de wagen. Er is zelfs
een goed berijdbare onverharde weg van Arvieux tot op de Col de Furfande (2500m).

Optioneel: Tips rond materiaal

Eventuele gebruikte hulpmiddelen: geen (vb. pikkel, stijgijzers, sneeuwschoenen,
langlaufski’s)

Conclusie: Wat vond je van de tocht?
3e en voorlopig laatste zomertocht in de Queyras. Minder gebruik kunnen maken van
refuges omdat route meestal afdaalt tot in de dorpen. Grote hoogteverschillen blijven
daarom ook uit en iedere tocht is voor een normale wandelaar zeer goed haalbaar. Je moet
al gebruik maken van langere pauzes op bepaalde trajecten om niet al tegen 14u00 je
eindbestemming te bereiken. Eerste wandeldag was een topper gezien de grotere
hoogteverschillen en het stappen op de crête tussen Col de Mayt en de Col Petit Malrif.
Queyras biedt dus voor alle wandelaars een haalbaar alternatief. Wat ruiger en hoger in het
Noord/Oosten en Zuiden, meer alpenweiden en bos in het Centrum en Noorden/Westen. De
regio is goed voorzien qua bereikbaarheid (05voyageurs.fr) met navettes tussen grote
steden als Briançon/Guillestre en het uiteinde van de Queyras bij Ristolas.
Rondtrekken met de eigen rugzak is dus perfect mogelijk en het gewicht kan moeiteloos tot
ong. 10kg beperkt worden (incl. 1 liter water).

Foto’s
Link naar online fotoalbum:
https://plus.google.com/u/0/photos/104599783100498878414/albums/6074049543300055
377
Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 30 foto’s te sturen via
wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com

Reisverslag
Geen reisverslag beschikbaar
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Link naar online reisverslag:
Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar
hikingadvisor@gmail.com

Contactgegevens
Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via auspqu@gmail.com (geef hier je
emailadres in)
Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag
zal doorspelen aan de schrijver
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