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GEBIED 
Alpi Marittime is een toepasselijke naam voor het gebergte dat in vogelvlucht maar slechts 45 
kilometer van zee ligt. Dit zuidelijk deel van de Alpen buigt met zijn uitlopers helemaal om naar het 
oosten, met de Povlakte in het noorden. De Italiaanse Alpi Marittime vormen samen met de Franse 
Alpes Maritimes de Zeealpen, aan de noord- en zuidkant begrensd door de Colle della Maddalena en 
de Colle di Tenda. Beide kanten van de Zeealpen zijn beschermd gebied: de Italiaanse kant in het 
Parco Naturale Alpi Marittime rond het bergmassief van de Argentera. Dit natuurgebied grenst over 
een lengte van 35 kilometer aan het Franse Parc National du Mercantour. De toppen zijn nergens 
meer echt hoog en de dalen zijn kort, maar toch is de natuur groots en indrukwekkend. Verwacht hier 
geen glooiende alpenweiden: het onherbergzame niemandsland tussen de Povlakte en Frankrijk 
wordt gekenmerkt door veel rots, weinig groen en tientallen meertjes. De hutten in het Italiaanse deel 
zijn vaak klein met een beperkt aantal plekken.  
Op een aantal paden in het Parco Naturale zijn honden in principe aangelijnd toegestaan. Let op 
eventuele extra regels. In bussen moeten honden vaak gemuilkorfd worden. Onderweg in dit gebied 
maak je vaak gebruik van militaire wegen, gebruikt om de grens tussen Italië en Frankrijk te bewaken 
en om militairen en voorraden snel te kunnen verplaatsen van kazerne naar kazerne; nu vaak ruïnes. 
In het park komen veel gemzen, steenbokken en bergmarmotten voor (o.a. bij de Rifugio Genova – 
Figari). Het gebied werd eind 19e en begin 20e eeuw door de Italiaanse koningen Umberto en Vittoria 
Emanuelle gebruikt als jachtterrein.  
 
 
CAMPING 
Dit basiskamp wordt gehouden op:  
 
Camping Valle Gesso 
Fabrizio di Fenocchio 
Strada Provinciale per Valdieri 3 
I-12010 Entracque (CN) 
www.campingvallegesso.com 
 
De camping is rustig en fraai gelegen in het Parco Naturale delle Alpi Marittime op ongeveer 900 
meter hoogte, 1½ km van het dorp Entracque. De camping is gelegen op een licht terrasvormig 
terrein omgeven door hoge bergen. Aan de zuidzijde ligt het Franse Parc National de Mercantour. Het 
terrein biedt voldoende schaduw, is geschikt voor caravans en campers. Er is stroomaansluiting te 
krijgen. De sanitaire voorzieningen zijn goed, warme douches, wasmachine, droogtrommel en er is 
een winkeltje (brood, avond van te voren bestellen). Voor boodschappen kun je bij winkels in het dorp 
terecht. In Borgo San Dalmazzo (20 km) is een grote supermarkt. Bij de gemeenschapsruimte/sanitair 
gebouw is barbecue toegestaan. Er is een mooi openluchtzwembad (350 m2). Het is niet toegestaan 
om de auto bij je kampeermiddel te parkeren, aan de rand van de camping zijn 2 aparte 
parkeerplaatsen ingericht. De camping heeft WiFi, inlogcodes worden alleen verstrekt aan personen 
van 18 jaar en ouder. Per code kan met 1 device tegelijkertijd worden ingelogd. Het is niet de 
bedoeling dat je je auto bij de tent parkeert. Er is een parkeerterrein voor de campinggasten. Tijdens 
de siësta is het niet toegestaan om met de auto over de camping te rijden; er zijn bagagekarren 
beschikbaar om je spullen van en naar de auto te brengen. Voor ons kamp is een apart veld 
gereserveerd; houdt er rekening mee dat sommige plekken op behoorlijke afstand van een 
stroompunt liggen. 
 
 
AANSLUITENDE BASISKAMPEN 
Aansluitend/voorafgaand op het geboekte Basiskamp is een ander Basiskamp gepland. Mogelijk wil 
je eerder aankomen (of later vertrekken) dan de start- en einddata van het geboekte basiskamp. De 
kans bestaat dat er voor die periode op het groepsveld geen campingplaats beschikbaar is. In dat 
geval word je verzocht (tijdelijk) buiten het groepsveld een campingplaats te gebruiken, totdat jouw 
basiskamp van start gaat. Hiermee willen we voorkomen dat het terrein voor de deelnemers aan het 
basiskamp wordt overbelast. Wij begrijpen dat dit ongemak kan veroorzaken en vragen hiervoor 
begrip. 
 
 
REISROUTE 
Auto:  Vanaf Lyon naar Chambéry of vanaf Lausanne via Annecy naar Chambéry. Vervolgens 

http://www.campingvallegesso.com/


 

richting Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, de Fréjustunnel richting Torino en Cùneo.  
Of:  Via Lausanne en de Grande Saint-Bernard naar Torino en Cùneo. Dan via Valdieri naar 

Entracque. 
Voor een routebeschrijving verwijzen wij je naar een online routeplanner, bijvoorbeeld: www.anwb.nl,  
www.maps.google.com. 
 
Trein: Paris – Lyon – Chambéry – Modane - Torino – Cùneo. Met de bus naar Entracque. Voor 

meer info over de treinreis verwijzen wij je naar de Treinreiswinkel: www.treinreiswinkel.nl. 
 
 
HUTTEN IN DE DIRECTE OMGEVING 
Het landschap in de Alpi Marittime is woest, de bergen zijn steil en kaal. Het is een aantrekkelijk 
klimgebied. Gaston Rébuffat, een der grootste alpinisten ooit, is er als kleine jongen begonnen en 
bleef verzot op dit gebied.  

 Rifugio Bianco (CAI, 1910 m)  

 Rifugio Bozano (CAI, 2453 m) 

 Rifugio Genova-Figari (CAI, 2015 m) 

 Rifugio Ellena-Soria (CAI, 1840 m) 

 Rifugio Pagari (CAI, 2650 m) 

 Rifugio Morelli-Buzzi (CAI, 2450 m) 

 Rifugio Remondino (CAI, 2430 m) 

 Rifugio Questa (CAI, 2388 m) / in de hut zelf of in de yurt 

 Refuge de Nice (CAF, 2232 m) 

 Refuge des Merveilles (CAF, 2111 m) 

 Refuge de Valmasque (CAF, 2221 m) 
 
Een aanrader is de Pagarihut (slechts 25 slaapplaatsen) met vegetarisch eten (bio of biodynamisch) 
en eigen gebrouwen bier. 
 
  
ENKELE AANBEVOLEN TOCHTEN 
Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd van mogelijke tochten; in het gebied zijn nog andere 
mogelijkheden. Controleer altijd vooraf of de genoemde tocht nog gemaakt kan worden en of deze 
voor de deelnemers niet te zwaar is. Genoemde tijden zijn richttijden exclusief pauzes. 
 
WANDELTOCHTEN: 

 San Anna di Valdieri (1011 m) - Rifugio Bianco (1910 m) - San Anna di Valdieri (1011 m): 5½ 
uur.  

 Terme di Valdieri (1368 m) - Gias delle Mosche (1591 m) – Rifugio Bozano (2453 m) - Gias 
delle Mosche (1591 m) - Terme di Valdieri (1368 m): 6 uur.  

 Lago della Rovina (1535 m) - Rifugio Genova-Figari (2015 m) – Colle del Chiapous (2526 m) 
- Lago della Rovina (1535 m): 6 uur. 

 San Giacomo (1213m) – Prà del Rasur (1430m) – Lago del Vei del Bouc (2054) – Passo del 
Monte Carbonè, zelfde weg retour, ca 8.30 uur (groot deel gaat over oude militaire paden) 

 Terme di Valdieri (1368m) – Pian del Valasco – Lago inferiore di Valscura – Rifugio Questa 
(2388m) – Colle del Valasco – Gias delle Mosche (1591m) – Terme di Valdieri(1368m) ca 8 
uur. Reken ca 4 uur naar de rifugio als je er een tweedaagse tocht van maakt. In deze 
omgeving komen veel gemzen, steenbokken en murmeltiere voor. Je volgt bij deze route veel 
oude miliaire paden. 

 
KLETTERSTEIGEN: 

 Via ferrata die Funs di Entracque 5 uur / zwaarte: 5 D/E  

 Via ferrata rocca dei Corvi 1.45 uur / Zwaarte 4,5 – D bij Mondovi richting Viola. Start bij 
kappella Santa Catarina 

 
Meer informatie zie www.klettersteig.de 
 
HUTTENTOCHTEN: 

 Een tweedaagse  San Giacomo (1213 m) – Rifugio Pagari (2650 m): ca 5 uur.  Rifugio 

http://www.treinreiswinkel.nl/


 

Pagari (2650 m) – Passo del Pagari (2819 m) - Mont Clapier (3047 m) - Passo del Pagari 
(2819 m) - Rifugio Pagari (2650 m) - San Giacomo (1213 m): ca 6½ uur. De tweede dag kent 
enkele luchtige passages. Je kan er ook voor kiezen om de tweede dag via de route van dag 
1 terug te wandelen. 

 

 Naar Frankrijk: Terme di Valdieri (1368 m) - Rifugio Questa (2388 m): ca 4 uur.  Rifugio 
Questa (2388 m) – Passo del Prefouns (2620 m) – Lac Nègre (2345 m) – Colle Fremamorta 
(2640 m) - Gias delle Mosche (1591 m) - Terme di Valdieri (1368 m): ca 7uur. Optinoneel 2de 
dag: Refigio Questa (2388m) route N22 richting Laghi Fremamorta (redelijk stijl afdalen naar 
Terme di Valdieri - N16) of langs Cima Guiglia richting Rifugio Regina Elena. Duur geheel 
afhanklijk van de gekozen route (je blijft dan in Italië) 

 

 Dwars door het natuurpark:  San Giacomo (1213 m) – Rifugio Ellena-Soria (1840 m) – Colle 
di Fenestrelle (2463 m) – Rifugio Genova-Figari (2015 m): ca 6 uur.  Rifugio Genova-Figari 
(2015 m) – Colle del Chiapous (2526 m) – Rifugio Morelli-Buzzi (2450 m) – Terme di Valdieri 
(1368 m): ca 4½ uur. Optioneel bij Rifugio Genova-Figari doorlopen naar Bivaccio Del Baus 
Franco Giorgio Lorenzo (2568m). Reken op ca 2 uur extra wandeltijd Op dag 2 loop je door 
naar Passo del Porco (2580m) en daarna pak je een afdaling de Via Alpina richting Terme di 
Valdieri op. Reken op een wandeldag van ongeveer 4 uur. 

 
 
BEKLIMMINGEN: 
Mooie rotsroutes kun je klimmen bijvoorbeeld vanuit de Rifugio Remondino:  

 Cima della Nasta (3108 m) D, ca. 3 uur;  

 Madre de Dio (2915 m) oostwesttraverse AD met passage V, ca. 7uur;  

 Cima Argentera (3297 m) PD, ca. 4 uur.  
 
 
KAARTEN EN GIDSEN 

 IGC 8 Alpi Marittime e Liguri; 1:50.000 

 IGC 7 Valli Maira, Grana, Stura; 1: 50.000 

 IGC 113 Parco Naturale Alpi Marittime; 1:25.000 

 PNAM 1 Parco Naturale delle Alpi Marittime; 1:25.000 

 Die Seealpen Rotherpunktverlag ISBN 978-3-8586-9317-4 

 Walks and treks in the Maritime Alps, Cicerone, ISBN 978-1-8528-4564-3 

 Piemond Sud, Rother. ISBN 978-3-7633-4359-1 

 Hüttentrekking Westalpen · Frankreich Italien: 30 Mehrtagestouren von Hütte zu Hütte, 
Rother, ISBN 978-3-7633-3040-9 

 
 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 Parc National de Mercantour  

 Parco Nationale della Alpi Marittimi  

 Cuneo (vanaf de camping gaat er een rechtstreekse bus) 

 Valle des Merveilles, in de omgeving van Tende zijn ongeveer 100.000 prehistorische 
rotstekeningen te vinden 

 


