
 

Basiskamp  

Drôme 



GEBIED  
De Drôme, aan de voet van de Hautes Alpes, met oostelijk het Massif de Dévoluy en de Ecrins, naar 
het Noorden de Vercors, de Diois naar het westen en de Boronnies Provençales in het zuiden biedt 
een prachtig bergsport gebied voor wandelaars en klimmers. Dit is een nieuw gebied in het aanbod 
van de Basiskampen. De gebiedseigen flora en fauna geeft deze streek een classificatie ‘Natura 
2000’. 
Er zijn veel mogelijkheden voor wandelingen, tochten, mountainbiken, canyoning, kanoën, klimmen 
en in wat mindere mate alpine tochten. 
 
Lus-la-Croix-Haut ligt centraal om de bovenstaande gebieden te ontdekken. Er wordt iedere zondag 
ochtend een markt gehouden in h et dorp en in de zomer ook op woensdag ochtend. 
 
 
CAMPING 
Dit basiskamp wordt gehouden op:  
 
Camping La Condamine 
F- 26620 Lus-la-Croix-Haute 

Tel.: +33 4 92 58 50 86 
www.camping-la-condamine.fr 
 
De camping, die het hele jaar open is, ligt op een hoogte van 1010 meter in een grote zonnige vallei. 
De kleine camping is schaduwrijk en heeft een klein restaurantje/snackbar. De bus en de train op 5 
loopminuten ontsluiten Lus-la-Croix-Haut. 
 
Op 1.5 km, 20 wandelminuten, net voorbij het centrum van het dorp ligt een openbaar zwembad. 
De grotere super-marchées liggen op een 20 auto minuten naar het zuiden voorbij Aspres-sur-Buech. 
 
 
REISROUTE 
Auto:  Er zijn twee reisroutes mogelijk naar Grenoble. Via de autoweg Basel - Genève - Grenoble of 

via Paris – Lyon - Grenoble. Vandaar direct zuidelijk via de A51 en D1075 direct naar Lus-la-
Croix-Haute 

Voor een routebeschrijving verwijzen wij je naar een online routeplanner, bijvoorbeeld: www.anwb.nl,  
www.maps.google.com. 
 
Trein: Paris - Grenoble – Lus-la-Croix-Haute. Met de bus naar de camping (bushalte voor de 
camping).  
 
 
HUTTEN IN DE OMGEVING 
De meeste hutten hebben telefoon en het is aan te bevelen om van tevoren te reserveren. 
 

 Bergerie de l’aval D’aix (1920 m) 

 Refuge du col de la Croix (1458 m) 

 Refuge de Chaumailloux (1640 m) 

 Gîte d' Étappes Rocher Rond 

 Gîte d' Étappes de l’Ivraie 

 Cabane de l’Essaure (1653 m) 
 
 
ENKELE AANBEVOLEN TOCHTEN 
Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd van mogelijke tochten; in het gebied zijn nog veel 
andere mogelijkheden. Controleer altijd vooraf of de genoemde tocht nog gemaakt kan worden en of 
deze voor de deelnemers niet te zwaar is. Eventueel genoemde tijden zijn richttijden exclusief 
pauzes. 
 
WANDELTOCHTEN: 

 La Fourie – Marmites du diable loop 300hm: 5km, 2½ uur.  

 Rondom Mont Aiguille  - Le Monestier-du-Percy, 600hm, 6 uur   

https://www.google.com/search?newwindow=1&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03OI8lM0szndJDMY0FBzK70NuVQaA:1603923624071&q=lus-la-croix-haute+camping&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=44672543,5734124,2657&tbm=lcl&ved=2ahUKEwi34e-OqdjsAhXOsKQKHf1kBckQtgN6BAhZEAc&rldoc=1
http://www.maps.google.com/
https://www.france-voyage.com/cities-towns/le-monestier-du-percy-13237.htm


 The Châtel Bonnet Calvin, Mens 700hm, 5 uur 
  

 
 VIA FERRATA: 

 La Berche à Lus la Croix Haute, accessible à partir de 10 ans avec 200 m de dénivelée en 
balcon sur la Jarjatte, quelques passages athlétiques pouvant être évités, un rappel de 10 m 
et un pont de singe. 

 Côté Hautes Alpes : Agnielles à la Faurie, accessibles à partir de 6 ans, grande traversée 
facile physiquement, mais assez haute avec des échappatoires et une possibilité de finir avec 
un rappel de 30 m !  

 Côté Alpes de Hautes Provence : La Motte du Caire - Grande Fistoire assez physique et 
impressionnante avec sa passerelle himalayenne avec 100 m de vide en dessous, un pont de 
singe et 3 tyroliennes de plus de 100 m 

 défilé de la Souloise 
 
 
BEKLIMMINGEN: 
In het Massif de Dévoluy, ten oosten van de camping : 

 Grand Ferrand (2758 m) 

 Pic de Bure (2709 m) 

 Pic Ponsin (23358 m) 

 Grande Tête de l'Obiou (2789 m) 

 La montagne de Faraut (2568 m Tête du Collier) 
 
In het Région Naturelle Diois, ten westen van de camping: 

 La Jocou, (2051 m) point culminant du massif  

 La Belle-Motte (1952 m)  

 La Toussière (1916 m) 

 Le mont Barral (1903 m) 

 La Pare (1862 m) 
 
ROTSKLIMMEN: 

 École de Berche in Lus la Croix Haute, op het zuiden bij de Aiguilles de la Jarjatte, 30-tqal 
routes 3 to 5. 

 Le site naturel d'Agnielles, 5 heel makkelijke routes om eens te proberen  

 La Roche des Arnauds 
 

MOUNTAINBIKEN: 

 Topos verkrijgbaar bij de l’Office du Tourisme in Lus 
250 km pistes in totaal (zwart, rood, en blauw), bijvoorbeeld : 

 Zwart : VTT9 - Grand tour des Cols – 43 km +1260m 

 Rood : VTT7 - Le Tour de la commune – 28 km +840m  

 Blauw : VTT4 - Des Amayères aux Villageois - 11,2 km +300m  
 

CANYONING: 

 Les Marmittes du Diable à la Faurie  

 Le Rio Sourd in de gorges des Gâts  

 Rabou bij de Roche des Arnaud  

 Les Moules Marinières in St Andéol  
 

 
KAARTEN EN GIDSEN 

 IGN 3337 OT Devoluy/Obiou/Pic de Bure; 1:25.000 

 IGN 3237 OT Glandasse/Col de la Croix-Haute/PNR du Vercors; 1:25.000 

 IGN 3338OT - Serres/Veynes/Haut Buëch/Bochaine; 1:25.000 

 IGN 3238OT - Luc-En-Diois/Valdrôme/Col de Cabre; 1:25.000 

 IGN TOP75009 Diois/Dévoluy/Haute Vallée de la Drôme ; 1 :75000 

 IGN TOP75009 Massif du Vercors; 1:75000 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_de_Faraut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jocou


 Escalade en Drôme : Vercors Sud & Drôme des Collines, FFME & FFCAM 2015  

 Escalades en Vercors Chartreuse et Dévoluy, Edition Promo Grimpe, D.Duhaud P.Peyre, 
2011  

 Dauphiné Ouest - Vercors - Drôme provençale - Dévoluy - Rother édition, Iris Kürschner, 
Bergverlag Rother München 

 La Drôme a pied, Dur vercors a la Provence, FFRP 
 

 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 Châtillon-en-Diois, middeleeuws stadje 

 Kanoën op de Drôme tussen Pont de Quart en Pontaix  

 Gap, meditterane hoofdzetel van de Hautes Alpes 

 l'aérodrome de Tallard en le Château de Tallard  

 Mens, aardig stadje 

 Notre-Dame-de-la-Salette 

 Cirque d'Archiane 

 Mont Aiguille 

 Ruines de Séchilienne 

 Cascade du Moulin-Marquis 

 Gorges de la Bourne 
 
 

https://www.fr.francethisway.com/mens.php
https://www.fr.francethisway.com/notre-dame-de-la-salette.php

