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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: Tussen Wallis (CH) en Aosta (I)  

Land: Zwitserland 

Route: Tour des Combins (bestaande route of zelf uitgestippeld) 

Aantal wandeldagen: 6 

Reisperiode en condities: zo 14/7 - vr 19/7 

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

Dag 1: Bourg Saint-Pierre - Cabane de Brunet (2104m) : Langzaam stijgend over smalle en 

brede paadjes naar Cabane de Mille (2473m) waarna nog een vlak en licht dalend traject tot 

Cabane de Brunet. Stijgen 1250m, dalen 560m, wandeltijd: 6u00 

Dag 2: Cabane de Brunet - Cabane de Panossière (2645m) : Omwille van een ingestorte 

morene in de afdaling van de Col des Avouillons naar de Glacier de Corbassière, moet een 

alternatief maar toch interessant traject gevolgd worden, om uiteindelijk via de graat van 

een kleinere morene bij de Cabane uit te komen. De tocht over de Glacier de Corbassière 

zou een éérste hoogtepunt moeten worden, maar die kans hebben we willens nillens 

moeten laten schieten. Stijgen 620m, dalen 450m, wandeltijd: 5u00 

Dag 3: Cabane de Panossière - Cabane de Chanrion (2262m): Korte klim naar de Col des 

Otanes (2846m), volledig in de sneeuw. Het hoogtepad richting Pont du Lancet (2042m) is 

nog te zeer besneeuwd en schaduwrijk (ijsvorming) waardoor een lager pad in de flank het 

grootste deel van de dag inneemt. Het is steeds op en neer en na een lange dag zijn de 400m 

stijging naar de Cabane de Chanrion geen hapklare brok meer. Stijgen 1300m, dalen 1500m, 

wandeltijd 8u00 

Dag 4: Cabane de Chanrion - Cabane de Champillon (2465m): Over de 2787m hoge Fenêtre 

Durand naar de grens met Italië. Langs een paar mooie meertjes in de afdaling. Stijgen 

1120m, dalen 1150m, wandeltijd 7u00 

Dag 5: Cabane de Champillon - Col Grand Saint-Bernard (2469m): Korte klim naar de Col de 

Champillon om dan via bredere paden en onverharde wegen richting Hospice te trekken. 

Stijgen 1100m, dalen 1000m, wandeltijd 7u00 

Dag 6: Col Grand Saint-Bernard - Bourg Saint-Pierre: in eerste instantie naar de Fênetre de 

Ferrit (2698m) om daarna de Col de Bastillon (2757m) over te steken om zo richting Bourg 

Saint-Pierre te trekken. Echter een sneeuwveld boezemt een aantal medestappers te veel 

schrik in zodat rechtsomkeer wordt gemaakt en in gestrekte draf naar beneden richting 
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Bourg Saint-Pierre langs het stuwmeer en zicht op de overkapping van de autoweg richting 

Col Grand Saint-Bernard (een tegenvaller). Stijgen 650m, dalen 1360m, wandeltijd: 6u00 

 

Praktische info 

Bereikbaarheid + nuttige links 

Via Ryanair naar Torino Caselle (I), trein naar Aosta (I) en bus naar Bourg Saint-Pierre (CH) 

 

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart 

Organisatie Tevoet.be (gids Bernard Vandevelde) 

 

Ervaren terrein- en weerscondities  

Zonnig en droog bij aanvang. Regen bij aankomst in Cabane de Champillon. Regen van de 

start op dag 5 tot ong. 14u00, daarna opnieuw droog en zonnig.  

 

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit) 

in de persoon van Bernard de perfecte gids, zowel voor traject, fauna als flora. 

 

Bevoorrading (voeding en water) 

volpension Tevoet, picnic voor de ganse tocht mee vanaf de start 
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Overnachting + nuttige links 

Cabane de Chanrion: onvriendelijke bediening, met 26 voor 2x 10 slaapplaatsen in 1 

slaapzaal 

Cabane de Champillon: last van electriciteitspanne bij de minste donderslag/bliksem 

Schandalig dure consumpties in Zwitserse hutten. 

 

Optioneel: Tips rond materiaal 

      

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

langlaufski’s) 

 

Conclusie: Wat vond je van de tocht? 

Mooie bij wijlen inspannende tocht, al was het mss wel omwille van de nog talrijke 

sneeuwvelden die dienden overgestoken te worden, de ene al vlotter begaanbaar dan de 

andere. Cols in de ochtend nog vaak verijsd en dus opletten geblazen zonder stijgijzers.   

 

Foto’s 

 Link naar online fotoalbum: 

https://plus.google.com/photos/104599783100498878414/albums/5939402239240707745

?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) 

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

zal doorspelen aan de schrijver 

 


