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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/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 2013 

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

Dag 1 : Heenreis naar Bobbio Pellice in Piemonte, overnachting in Albergo Palavas 

Dag 2 : Bobbio Pellice naar Rifugio Jervis (1737m) - Eerste 7 km over stijgende asfaltweg naar 

laatste dorp Villanova, vanaf daar nog 5 km paden en bosweg naar Rifugio Jervis  (wandeltijd 

= 3u15)  

Dag 3 : Rifugio Jervis via rifugio Granero (2391m) en Col Sellière (2834m) naar Refuge du Viso 

(2460m) (wandeltijd = 5u30) 

Dag 4 : Refuge du Viso via Col Valante (2815m), Passo Losetta (2872m) en Col Agnel (2744m) 

naar  Refuge Col Agnel (2580m) (wandeltijd = 6u30) 

Dag 5 : Refuge Agnel via Col de Chamoussière (2884m), Col de St-Véran (2844m), Refuge de 

la Blanche (2499m), Col de la Noire (2955m) naar Chianale (daarna via autostop naa Refuge 

Col Agnel) (wandeltijd = 7u00) 

Dag 6 : Refuge Col Agnel via Col Vieux (2806m) en H/T naar Lac d'Asti (2925m), Lac Foréant, 

Lac Egorgéou, Roche Ecroulée naar Gîte Etape La Monta (1663m) (wandeltijd 6u30) 

Dag 7 : La Monta via Crête de Gilly (2584m), Collette de Gilly (2366m), Ristolas en langs de 

Guil naar Abriès (Gîte Etape Le Villard) (wandeltijd = 6u00) 

Dag 8 : Abriès via Valpréveyre, Bergeries des Pierre Ecrites, Bergerie sous Roche, Col d'Urine 

(2525m) naar Rifugio Jervis (1737m) (wandeltijd = 05u30) 

Dag 9 : Rifugio Jervis naar Bobbio Pellice (wandeltijd = 2u30)  

 

Praktische info 

Bereikbaarheid + nuttige links 
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Heenreis via Ryanair naar Torino Caselle (I), aansluitend bus naar Torino Porta Nuovo, 

aansluitend bus naar Torino Lingotto (treinstation), aansluitend trein naar Torre Pellice, 

aansluitend bus naar Bobbio Pellice (vlucht om 07u45 in Charleroi, aankomst in Bobbio 

Pellice omstreeks 15u00) 

Terugreis met bus van Bobbio Pellice naar Torre Pellice, aansluitend trein naar Torino Porta 

Nuovo, aansluitend bus naar Torino Caselle en vlucht Ryanair naar Charleroi (late vlucht om 

22u00) 

Kostprijs heen- en terugreis all-in = 115 euro 

 

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart 

Topo GR58 Tour du Queyras 

 

Ervaren terrein- en weerscondities  

Aankomst in Italië bewolkt, avond en nacht dag 1 regen en onweder 

Dag 2 : matig tot zwaar bewolkt gedurende de dag, maar droog, regen gedurende de nacht 

Dag 3 : licht tot matig bewolkt gedurende de dag, maar droog en zonnige perioden regen en 

onweder gedurende de nacht waarbij eerste laagje sneeuw vanaf ong. 3000m (inclusief 

Monte Viso) 

Dag 4 tot einde : zonnig maar fris en strakke wind, 's nachts 0° C, lichte vorst aan de grond 

 

 

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit) 

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

 

Start van het pad na Granges de Rio (einde Vallon de Soustra na afdaling Passo Losetta) 

richting Col Agnel is goed aangegeven, maar verderop is de bewegwijzering bijna afwezig, 

maar met de top constant in het zicht, is het makkelijk recht-toe-recht-aan richting col te 

stappen. 

 

Bevoorrading (voeding en water) 

Overnachting in refuges (allen zeer goed), zeer goed avondeten en ontbijt, middageten via 

picnic van refuge of eigen bevoorrading wanneer mogelijk, water via de refuge. 
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Overnachting + nuttige links 

overnachting in de refuges/gîte, ontvangst, uitrusting en maaltijden zeer dik in orde (ong. 47 

euro per dag in halfpension incl picnic wanneer genomen, anders 10 euro minder). Wel 

weinig variatie in Franse refuges (telkens couscous of rijst), in de Italiaanse refuges wordt je 

werkelijk bedolven onder de kalorieën, en ze smaken nog lekker ook ! 

 

Optioneel: Tips rond materiaal 

      

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

langlaufski’s) 

 

Conclusie: Wat vond je van de tocht? 

Tweede tocht in de Queyras, had de etappen bewust niet te lang gemaakt vanwege 

mogelijke moeilijkheidsgraad, maar dat bleek reuze mee te vallen waardoor vaak eigenlijk al 

te vroeg toegekomen in de volgende refuge, toch nog wat volk tegengekomen op het einde 

van het seizoen waarvan 2 groepen Belgen (1x vriendengroep en 1x AndersReizen), meestal 

onderweg op de Tour du Viso. Volgend jaar zeker en vast deel 3 van de Queyras op het 

programma. Ga zeker proberen het restant in één trektocht te omvatten, zal opnieuw begin 

september 2014 zijn. 

 

Foto’s 

 Link naar online fotoalbum: 

https://plus.google.com/photos/104599783100498878414/albums/5939405987040484833

?banner=pwa 

 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) 
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 Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag 

zal doorspelen aan de schrijver 

 


