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: Alpen (NP les Ecrins)
Land: Frankrijk
Route: Grote gedeeltes van de GR54 (Tour des Ecrins en de GR57 (tour du Mont Thabor) met
een beetje van mezelf.
Aantal wandeldagen: 12 dagen en 2 reserve dagen voor slecht weer, waardoor ik 2
loopdagen kon opspitsen in 3 dagen.
Reisperiode en condities: Eind augustus. Geen sneeuw meer op de route en op twee dagen
na prachtig weer gehad.
Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):
Dag 1: Start in Bourg d'Oisans, de GR54 in omgekeerde route gevolgd. Col du Vallon, bivak bij
refuge de la Muzelle
Dag 2: Col de la Muzelle en bivak op col de Cote Belle (water meesjouwen!),
Dag 3: Afdaling naar le Desert, omhoog naar Col de la Vaurze, bivak bij refuge des Souffles.
Dag 4: Col de Colombes, kamperen op camping in Lqa Chapelle
Dag 3: Naar ref. Vaalonpiere overnachting in ref. Vallonpiere (erg slecht weer)
Dag 5: Col de Vallompiere, en door slecht weer gedwongen daarna meteen af te dalen en via
jeep road naar ref. la Chaumette. Bivak bij ref. la Chaumette.
Dag 6: Col de l'Aup Martin, kamperen op caming vlak voor Vallouise.
Dag 7: Klim naar col des gangrettes, bivak vlak voor de col bij lac l'eychauda
Dag 8: Afdalen naar Monetier le bains. Kamperen op camping,
Dag 9: Over de GR 57 over col de Roche Noir, bivak bij ref. Chardonnet
Dag 10: col du Chardonnet, col du Ponsonniere naar refuge Drayeres. Bivak bij refuge
Drayeres.
Dag 11: Klim naar Mont thabor en daarna over col de Vallee Etroite naar ref. Mont Thabor.
Bivak bij ref. Mont Thabor v
Dag 12: Via de GR5 afgedaald naar Modane. Overnachten op camping.
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Praktische info
Bereikbaarheid + nuttige links
Er naar toe: Er zijn meerdere manieren om in Bourg d'Oisans te komen. Veel rijden er met de
auto heen maar ik heb gevlogen tot Lyon, verder met de trein naar Grenoble en met de bus
naar Bourg d'Oisans
Terugreis: Met de trein van Modane naar Lyon en vliegen naar Schiphol.
Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart
Carte de Randonnees 1:50.000 Ecrins en IGN 3535OT 1:25:000 Névache - Mont Thabor.

Ervaren terrein- en weerscondities
Afwissend hooggebergte met groene dalen. Sommige cols stenig en steil met nauwelijks een
pad. Andere eenvoudig met goed belopen paden door glooiende alpenweides.

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit)
De GR54 is gemarkeerd, maar de markeringen zijn niet overal even duidelijk aanwezig. Maar
meestal een duidelijk pad dus navigeren is eenvoudig. De GR57 leek opnieuw gemarkeerd en
door de vele markeringen was verdwalen onmogelijk.

Bevoorrading (voeding en water)
Water uit beekjes en rivieren, kijk op kaart waar aanwezig. Ik had voor vijf dagen eten mee.
Boodschappen gedaan in La Chapelle, Vallouise en Montier le Bains. Verder een enkele keer
gedineerd bij een berghut (terwijl ik in de buurt kampeerde).

Overnachting + nuttige links
Onderweg in mijn tent, maar deze tocht is ook zonder tent mogelijk, er staan genoeg
berghutten. Wel checken/reserveren of er plaats is.

Optioneel: Tips rond materiaal
Geen bijzonderheden.
Eventuele gebruikte hulpmiddelen: n.v.t.

Conclusie: Wat vond je van de tocht?
Prachtig. En wat een mazzel heb ik gehad met het mooie weer (was maar twee dagen
slecht). Het zijn de Alpen zoals op de plaatjes. Weinig skigebieden en veel bergmeertjes.
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Foto’s
Link naar online fotoalbum:
Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 100 foto’s te sturen via
wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com

Reisverslag
Geen reisverslag beschikbaar
Link naar online reisverslag: http://schizofrenieenbergenbeklimmen.nl/392/
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

(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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