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GEBIED 
Aan de noordkant van het Valle d’Aosta liggen langs de grens met Zwitserland de Penninische Alpen, 
ook wel Italiaanse Walliser Alpen genoemd. Van west naar oost liggen een zestal dalen die aan de 
noordkant telkens worden afgesloten door vierduizenders. Het Valpelline is vanuit het westen gezien 
het tweede dal, een schitterend en weinig toeristische vallei, aan de voet van de Dent d’Herens. Iets 
westelijker en snel te bereiken ligt de Valle del Gran San Bernardo aan de voet van de Grote Sint-
Bernardpas. De Alta Via 1, bijgenaamd het pad der giganten loopt door het Valpelline en verbind 
Gressoney-Saint-Jean in het oosten en Courmayeur in het westen. 
 
 
CAMPING  
Dit basiskamp wordt gehouden op: 
 
Camping Grand Combin  
R. Ansermin ‘DoDo’ 
Loc. Prailles 12 
I-11010 Valpelline. Valle d'Aosta 
www.grandcombin.com 
 
De terrascamping (1000 m), is schitterend en rustig gelegen in een boomgaard 12 kilometer van 
Aosta. Het terrein is geschikt voor caravans en bij tijdige reservering is er stroomaansluiting te krijgen. 
De sanitaire voorzieningen zijn goed. Warme douches en wasmachine zijn aanwezig. Op de camping 
bevindt zich een winkeltje, een recreatieruimte met tv en een bar. Op ons veld is er gratis WiFi 
beschikbaar. Op het terrein is speelgelegenheid voor de kinderen waaronder tafeltennis en 
tafelvoetbal. Sinds enkele jaren heeft de camping een eigen openluchtzwembad met ligweide. Auto’s 
worden buiten de camping geparkeerd. Voor winkels en restaurants kun je terecht in het dorp 
Valpelline of in Aosta. In Aosta vind je ook een openlucht- en overdekt zwembad.  
 
 
REISROUTE 
Auto:  Door Zwitserland via Basel – Bern - Freiburg langs het meer van Genève naar Martigny. 

Daarna richting Grand-Saint-Bernard (tunnel met tol, pas is vrij). Op de weg van Grand-Saint-
Bernard naar Aosta (SS27) richting Valpelline.  

Of: Door Frankrijk via Chamonix –Tunnel Mont-Blanc (tol). 
 
Voor een routebeschrijving verwijzen wij je naar een online routeplanner, bijvoorbeeld: www.anwb.nl,  
www.maps.google.com. 
 
HUTTEN IN DE DIRECTE OMGEVING 

 Bivacco Savoie (2651 m) 

 Rifugio Amiante Chiarella (CAI, 2979 m) 

 Cabane du Valsorey (SAC, 3030 m) 

 Bivacco Musso Biagio (3664 m)  

 Bivacco Regondi (CAI, 2560 m)  

 Cabane de Chanrion (SAC, 2462 m) 

 Bivacco Spataro (CAI, 2600 m)   

 Rifugio Crête Séche (CAI, 2410 m)  

 Rifugio Col Collon-Nacamuli (2818 m)  

 Bivacco Sassa-Ceresa (2973 m)  

 Cabane des Vignettes (SAC, 3158 m)  

 Rifugio Prarayer (2005 m)  

 Rifugio Aosta (CAI, 2781 m)  

 Bivacco Tête des Roeses (3160 m)  

 Bivacco Nebbia (CAI, 2590 m)  

 Rifugio Cuney (CAI, 2652 m)  

 Bivacco Rosaire-Clermont (2700 m)  

 Bivacco la Lliée (2422 m) 

 Hospice San Bernardino  
 

http://www.grandcombin.com/


 

Boven de verlaten alm Pra de Dieu is door Nederlanders een bivacco Chentre Bionaz gebouwd op 
2530 meter hoogte voor 16 personen. Het bivak is in augustus 2010 officieel in gebruik genomen.  
De locatie is direct aan de voet van de noordhelling van de Becca di Luseney (3504 m). Rondom Pra 
de Dieu stroomt de hele zomer volop water in twee beekjes. Hogerop, in de nabijheid van het bivak, 
kan het op het eind van het seizoen moeilijker worden maar er zijn plannen voor een klein 
spaarbekken in de buurt van het bivak. Sponsoren zijn o.a. de Koninklijke NKBV en de tijdschriften 
“Hoogtelijn” en “Op pad”. Meer informatie op http://www.bivacco-valpelline.nl/. Reken op ongeveer 5 
wandeluren voor een dagtocht (heen en terug) vanuit Bionaz. 
  
 
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. Genoemde tijden zijn richttijden exclusief pauzes. 
 
WANDELTOCHTEN: 

 Glacier (1549 m) – By (2042 m) – Les Evêques (2038 m) – Bereuà (1937 m) – Glacier (1549 
m): ca 4 uur.   

 Dzovenno (1575 m) – Berriè (2192 m) – Rifugio Crête Séche (2410 m) - Bivacco Spataro (2600 
m) - Rifugio Crête Séche (2410 m) - Berriè (2192 m) - Dzovenno (1575 m): ca 6½ uur.  

 Lago di Place Moulin (1968 m) – Arpeyssaou (2119 m) – Oren da Mont (2161 m) – Rifugio 
Prarayer (2005 m) – Lago di Place Moulin (1968 m): ca 5 uur. 

 
KLETTERSTEIGE: 

 Sentiero Valpeline  

 Huttenklettersteig Rifugio Nacamuli  
Informatie zie www.klettersteig.de 
 
HUTTENTOCHTEN: 
Een lange 6-daagse tocht rondom de Grand Combin (ca 200 km; hoogte 1300-2800m). Normaalroute 
kent geen gletsjers: Bourg St. Pierre (CH) – Colle de Mille- Panossière - Chanrion – Champillon- St. 
Rhémy – Bourg St. Pierre. De dag etappes zijn gemiddeld 7 uur www.tourdescombins.ch geeft 
nadere informatie over etappes en hutten onderweg. 
Een driedaagse tocht:  

 Lac mort – Rifugio Prarayer – Rifugio Nacanuli – Col Collon 

 Alta Via 1, zelf in te delen welke etappes. De route is in beide richtingen te lopen. 

 Een andere mooie 2 of driedaagse tocht langs luxe hutten: Tour du Mont Fallère Saint-Oyen 
– Rifugio Mont Fallère (ca. 6 uur) – Rifugio Chaligne (met Dutch design hottup met uitzicht op 
o.a. Matterhorn, ca. 4 uur) – Saint-Oyen (ca.aaaaaaaaaaaa 3 uur). Alternatieve route: Vetan 
– Rifugio Mont Fallère – Rifugio Chaligne – Buthier. Met name dag 1 interessanter vanwege 
vele houtsnijwerk langs de route. Daarnaast is deze route een stuk korter dan vanuit Saint-
Oyen 

 
ROTSKLIMMEN: 
Niet ver van de camping bij het sportveldje aan de overzijde van de Torrent Buthier staat een 
klimwandje (mogelijk gesloten/ al enkele jaren wordt aangegeven dat het klimgebied weer geopend 
wordt). 
 
BEKLIMMINGEN 

 Mont Velan (3708 m) 

 Grand Combin (4314 m) 

 Gran Becca Blanchen (3679 m) 

 Mont Brulé (3591 m) 

 Tête de Valpelline (3798 m) 

 Dent d’ Hérens (4171 m) 

 Becca di Luseney (3504 m) 
 
 
MOUNTAINBIKEN: 

http://www.bivacco-valpelline.nl/
http://www.tourdescombins.ch/


 

 Place Moulin (stuwmeer) - Rifugio Prarayer (lichte tocht) 

 Tour du Mont Fallère (meerdaagse tocht) 

 Arp-du-Jeu Colle di Crévacol of Tsa-di-Merdeux 

 Vanuit Foyer de Fond (Saint Oyen) 

 Boven Pila zijn diverse downhill tochten uitgezet 
 
 
KAARTEN EN GIDSEN 

 LKS 283 Arolla; 1:50.000 

 LKS 293 Valpelline; 1:50.000 

 LKS 1346 Chanrion; 1:25.000 

 LKS 1347 Matterhorn; 1:25.000 

 LKS 1366 Mont Velan; 1:25.000  

 L’escursionista 5 Gran San Bernardo 1:25.000 

 L’escursionista 4 Conca di Aosta 1:25.000 

 L’escursionista 6 Valpelline 1:25.000 

 L’escursionista 13 Valle centrale 1.25000 

 IGC 115 Valpelline - Ollomont - Valle di St. Barthélemy, 1:30.000 

 Kompass 85 Monte Bianco – Mont Blanc 1:50.000 

 Kompass 86 Gran Paradiso - Valle d’Aosta; 1:50.000  

 Kompass 87 Breuil, Cervinia, Zermatt 1:50.000 

 IGC Nr. 4 Massiccio del Monte Bianco 1:50.000 

 IGC Nr. 5 Cervino-Matterhorn e Monte Rosa 1:50.000 

 M. Waeber, Walliser Alpen - Gebietsführer; Bergverlag Rudolf Rother, München, ISBN-13: 
978-3-7633-2416-3 

 R. Weijdert, Met uitzicht op de Gran Paradiso (bergtochten rondom Aosta), Uitgeverij Robert 
Weijdert ISBN 978-9-0801-2000-6 

 R. Weijdert: met uitzicht op de Dent d’Herens (specifiek gericht op Valpelline en Val 
Ollomont), Uitgeverij Robert Weijdert ISBN 978-9-0806-0209-0 

 J. Führer, Aostatal: die schönsten Tal- und höhenwanderungen, Rother, ISBN 978-3-7633-
4033-0 

  
 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 Aosta (grote gratis P bij kabelbaan naar Pila; via de onderdoorgang bij het station ben je in 
ongeveer 10 minuten in het autovrije centrum) 

 Mont Blanc massief 

 Matterhorn/ Mont Cervinia 

 Dagtocht Courmayeur – kabelbaan: Punte Helbronner – Mer de Glace – Aiguille Midi – 
Chamonix Mont Blanc – bus terug naar Courmayeur (reserveren aanbevolen) 

 


