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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 

Route: GR58 en varianten (bestaande route of zelf uitgestippeld) 

Aantal wandeldagen: 5 

Reisperiode en condities: september 2012 

Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):  

Etappe 1: Ceillac --> St-Veran over Col des Estronques (2651m) 

Etappe 2: St-Veran - Observatoire Chateaux-Renard (2969m) - Refuge de la Blanche (2499m) 

Etappe 3: Refuge de la Blanche - Col Blanchet (2897m) - Col Longet (2655m) - Refuge CAF 

Maljasset 

Etappe 4: Refuge CAF Maljasset -St-Paul via GR5 en gewone weg, autostop tot Vars, 

doorsteek naar Refuge Basse Rua (1784m) 

Etappe 5: Van Guillestre naar Ceillac met de bus en dan via Lac Miroir (2214m) en Lac St-

Anne (2415m) naar Col Girardin (2699m) en retour via Melezet 

 

Praktische info 

Bereikbaarheid + nuttige links 

Met de auto 

 

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart 

TopoGuides Tour du Queyras GR58 

 

Ervaren terrein- en weerscondities  

Etappe 1: mooi zonnige klim naar Col des Estronques en lange afdaling naar Saint-Veran 

Etappe 2: mooie zonnige klim naar Observatoire inclusief bezoek aan apparatuur en 

telescoop (was er net op de middag en de waarnemers kropen pas uit hun bed), lange 

afdaling via flank naar Chapelle de Clausis en dan rustige klim naar Refuge de la Blanche 
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Etappe 3: ganse dag zwaar bewolkt toppen in de mist maar geen regen, gestadige klim door 

puin naar Col Blanchet, even Italië binnen en zicht op 10-tal bergmeertjes, terug Frankrijk 

binnen via Col Longet en dan lange afdeling tegen de flank van de Ubaye naar Maljasset, 

laatste stukje op asfalt toch regenjas moeten bovenhalen, nadien flink onweer en eerste 

sneeuw en ijslaagje op toppen 

Etappe 4: mooi zonnig weer, eerste 10km over asfalt, afslag naar GR5 Fouillouse en brugje 

over het ravijn van de Ubaye is wel uniek 

Etappe 5: mooi zonnig weer, lange klim naar skigebied Ceillac, en languit middagpauze aan 

de boorden van het mooie Lac St-Anne. Daar doorklimmen naar Col Girardin zigzaggend over 

puin, stukje terug en daar afslaan richting Melezet retour Ceillac 

 

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit) 

GR-tekens, overal OK 

 

Bevoorrading (voeding en water) 

water/picknikc mee vanuit refuge/gîte 
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Overnachting + nuttige links 

1. Bij aankomst en na laatste etappe in Gîte-Auberge "Les Baladins": eten en 

slaapzaal/sanitair/douche dik in orde 

2. Saint-Veran: kamer in auberge "Les Estoilies": eten en kamer/sanitair/douche dik in orde 

3. Refuge de la Blance: ondanks geringe bezetting eten dik in orde, slaapzaal OK (helemaal 

alleen)/douche OK tussen bepaalde uren 

4. Jeugdherberg Guillestre: (eten Chili con carne) en slaapzaal/sanitair/douche OK 

 

Optioneel: Tips rond materiaal 

Wandelstokken mee voor de hellingen en dalingen 

Eventuele gebruikte hulpmiddelen:       (vb. pikkel, stijgijzers, sneeuwschoenen, 

langlaufski’s) 

 

Conclusie: Wat vond je van de tocht? 

1
e
 solo-trektocht in de bergen en zeer goed meegevallen, moeilijkheidsgraad laag, wel lange 

etappes vanaf dag 2 - nog zeer weinig volk onderweg, meestal slechts 1 ontmoeting per dag 

gehad - in 2013 vervolg met andere routes uit het GR58-netwerk 

 

Foto’s 

 Link naar online fotoalbum: 

https://picasaweb.google.com/104599783100498878414/Queyras_RudiHolans 

 Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 30 foto’s te sturen via 

wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com  

 

Reisverslag 

 Geen reisverslag beschikbaar 

 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 

 


