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GEBIED  
Queyras (spreek uit Kèra) is een klein dal in de Franse Hautes-Alpes (regio Provence-Alpes-Côte 
d'Azur). Het gehele dal vormt een regionaal natuurpark, het Parc Naturel Régional du Queyras. Het is 
bereikbaar via de Col d'Izoard, via de Col d'Agnel (vanuit Italië) of via de Combe de Queyras (vanuit 
Guillestre). Voorkomende dieren zijn onder andere de wolf (buiten het hoogseizoen), de adelaar, 
diverse soorten kleine slangen, gems, steenbok maar vooral de alpenmarmot herkenbaar aan zijn 
hoge gepiep. Door het grootste gedeelte van het dal en de Combe de Queyras stroomt de rivier Le 
Guil. Deze smeltwaterrivier wordt in de loop van het dal steeds breder door bijkomende stroompjes en 
komt uit in de Durance. De mogelijkheid van bergwandelingen zijn talrijk zoals de Grande Randonnée 
du Queyras (onderdeel van de GR58) en Tour de Mont Viso. De Mont Viso (ook wel Monviso) in Italië 
wordt wel beklommen vanuit de Queyras. Het is mogelijk om in de rivier Le Guil (voor ervaren 
sporters) te raften of te kanoën. 
 
 
CAMPING 
Dit basiskamp wordt gehouden op:  
 
Camping Municipal du Gouret 
F-05470 Aiguilles-en-Queyras 
Tel.: 0033-492467461 of 492467034 
E-mail: camping@mairie-aiguilles.com 
 
De camping is gelegen midden in het Parc Naturel Régional du Queyras tussen de rivier de Guil en 
de helling van het Foret de Marassan op ongeveer 1480 meter hoogte in Aiguilles-en-Queyras (kans 
op koude nachten!). De grote camping ligt in een lariksbos met schaduwrijke plekjes. De tenten staan 
op de flinke open ruimtes tussen de bomen. Het terrein is geschikt voor caravans en bij tijdige 
reservering is er op het veld een stroomaansluiting te krijgen. Lange verlengsnoeren is aanbevolen. 
De sanitaire voorzieningen zijn schoon maar eenvoudig. Warme douches zijn aanwezig. In het 
hoofdgebouw zijn ook wasmachines. Enkele smalle beekjes die uitmonden in de Guil, een hellingbos 
en een grote speelvijver met speel- en ligweide geven kinderen veel mogelijkheden om te spelen. De 
camping verstrekt een cart d’hote waarmee gratis van bussen in het gebied gebruik kan worden 
gemaakt. Op ca. 1½ km van de camping ligt Aiguilles, waar ook een mooi zwembad is.  Het dorpje 
Abriès ligt op 3 km afstand in oostelijke richting. In beide plaatsjes vind je winkels, restaurants met 
gezellige zitjes en mogelijkheden om te tennissen en te fietsen. 15 km verder in het dal is een klimtuin 
met korte routes (boulders). Elke ochtend staat op de camping een busje van de bakker waar je 
brood kunt kopen (en bestellen). Twee keer per week komt er een groenteman op de camping. Het is 
toegestaan om op de camping kampvuur te maken.  
 
 
REISROUTE 
Auto:  Er zijn twee reisroutes mogelijk naar Grenoble. Via de autoweg Basel - Genève - Grenoble of 

via Paris – Lyon - Grenoble. Vandaar over de Col du Lautaret naar Briançon. Tussen 
Briançon en Embrun bij het plaatsje Mont-Dauphin-Gare volg je Guillestre en Aiguilles. 

Voor een routebeschrijving verwijzen wij je naar een online routeplanner, bijvoorbeeld: www.anwb.nl,  
www.maps.google.com. 
 
Trein: Paris - Briançon - Guillestre. Met de bus naar de camping (bushalte voor de camping). Voor 

meer info over de treinreis verwijzen wij je naar de Treinreiswinkel: www.treinreiswinkel.nl. 
 
 
HUTTEN IN DE DIRECTE OMGEVING 
De hutten zijn voorzien van keukengerei om zelf maaltijden klaar te maken. Sommige hutten zijn 
beperkt of uitgebreid ‘gardé’, d.w.z. dat maaltijden en dranken kunnen worden besteld. Het is aan te 
bevelen om van tevoren te reserveren. 
 
FRANKRIJK:  

 Refuge Agnel  privé (2580 m) 

 Refuge du Viso  CAF(2460 m) 

 Refuge de la Blanche (2499 m) en vrij veel Gîte d' Étappes. 
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ITALIË: 

 Rifugio Vallanta, CAI (2450 m)  

 Rifugio del Lago Verde (2583 m) 

 Rifugio Jervis, CAI (1732 m) 

 Rifugio Granero, CAI (2377 m) 

 Rifugio Barant (2373 m) 

 Rifugio Vallanta, CAI (2450 m) 

 Rifugio Giacoletti, CAI (2741 m) 

 Rifugio Quintino Sella, CAI (2640 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: 

 Aiguilles (1456 m) - Le Lombard - Pic de Malrif (2906 m) - Les Eygliers (1965 m) - Aiguilles 
(1456 m): 8 uur.  

 L' Echalp (1687 m) - Col Lacroix (2299 m) - Rifugio Jervis (1900 m) - Col Lacroix (2299 m) –  
L' Echalp (1687 m): 5½ uur.  

 
 VIA FERRATA: 

 Via Ferrata de Fort Queyras, PD, Château-Ville-Vieille 

 Via Ferrata des Crêtes de Combe la Roche, Arvieux. 

 Pra-Premier, F, Arvieux. 

 Rocher de la Clapière, Ceillac 
 
HUTTENTOCHTEN: 

 Tweedaagse tocht: 1 Saint-Véran (2125 m)  - Col de Chamoussiere (2884 m) -  Refuge Agnel 
(2580 m):  4½ uur. 2 Refuge Agnel (2580 m) - Le Pain de Sucre (3208 m) - L' Echalp (1687 
m): 5½ uur.  

 Driedaagse tocht rond de Monte Viso: 1 Belvédère du Viso (2133 m) – Col de Valante (2871 
m) – Rifugio Vallanta (2450 m): 4 uur. 2 Rifugio Vallanta (2450 m) – Passo di San Chiafreddo 
(2764 m) – Passo Gallarino (2727 m) - Rifugio Quintino Sella (2640 m):  6 uur. 3 Rifugio 
Quintino Sella (2640 m) – Sorgenti del Po (2022 m) – Buco di Viso (2882 m) - Belvédère du 
Viso (2133 m): 5½ uur. 

 Driedaagse tocht : 1 L'Echalp (1687 m) – Rifugio Jervis (1732 m) 2 ½ uur  2 Rifugio Jervis 
(1732 m) – Rifugio Granero (2377 m) – Rifugio du Viso (2460 m): 5 uur 3 Rifugio du Viso 
(2460 m) – L'Echalp (1687 m): 3 uur 

 
BEKLIMMINGEN: 

 Mont Viso (3841 m) 

 Rocca Bianca (3059 m) 

 Pain de Sucre (3208 m) 

 Têtes de Tollies (3175 m) 

 Pic de Caramantran (3025 m) 
 
ROTSKLIMMEN: 

 La Roche écroulée, Abriès 

 La Chapelue, Château Queyras 

 La Cave 

 Les Terrasses 
 

MOUNTAINBIKEN: 

 Les Sites VTT no.168 Guillestrois 
25 mountainbike pistes    
364 km in totaal (2 groen, 8 blauw, 14 rood, 1 zwart) 



  

KAARTEN EN GIDSEN 

 IGN 5 Écrins ; 1:60.000 

 IGN 6 Queyras - Haute Ubaye; 1:60.000 

 IGN 3537 ET Guillestre - Vars - Risoul; 1:25.000 

 IGN 3637 OT Mont Viso - St-Véran - Aiguilles; 1:25.000 

 IGN 3436 ET Meije - Pelvoux; 1:25.000 

 IGC 106 Monviso – Sampeyre – Bobbio Pellice; 1:25.000 

 Nr.19, Queyras, Park Naturel Regional, Martine Canet, Glénat 

 Tour of the Queyras GR 58/ GR 541, Alan Castle, Cicerone 

 Escalade pour tous en Queyras, S.Pusnel,G.Vallot, Topoguides Vallot 

 Dauphiné Ost, Iris Kürschner, Bergverlag Rother München 

 Randonnées sur les senliers du Queyras, Richard Wacongne, Glénat 

 Le p'tit crapahut, Queyras Guillestrois, Ariellle et Jean-Marc Roux, Libris 

 Ref.505 GR 58, Tour de Queyras, FFRP, FFRP Paris 

 Snow and mixed climes, Sebastian Constant, Constant 

 Bergwandelingen in de Franse Alpen, Hans Lasonder,  Dominicus Advanture 

 Queyras - Ubaye, Anne Renac, Jérôme Renac, Glénat 

 Klettersteigführer, westalpen, Frankrijk - Italië, Iris Kürschner, Bergverlag Rother München 

 Haute Romanche Topo guide de Escalade, Soleymieux, La Pierre Farabo Embrun 
 

 
BEZIENSWAARDIGHEDEN 

 Château-Queyras.  

 Briancon  

 Embrun wordt 's zomers en 's winters door veel toeristen bezocht. De kerk Notre-Dame wordt 
beschouwd als de mooiste van de Dauphiné.  

 Musée de l'Apiculture in Molines, waar je alles te weten komt over de bijenkweek en in de 
streek vervaardigde bijenkorven kunt bewonderen  

 Bij La boîte à bois in Molines wordt origineel houten speelgoed vervaardigd  

 In La Maison de l'Artisanat in Château-Ville-Vieille kun je lokale producten kopen  


