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Indian summer in de Mercantour 

2-daagse huttentocht 

27-30 september 2013 

Tochtbegeleidster: Debbie Sanders 

 

 

 

De Maritieme Alpen liggen op een boogscheut van de toeristische Côte d’Azur, maar baden in 

een zee van rust. De late zomer is een ideale wandelperiode. Het is wat minder warm en in de 

valleien kleuren de lorken prachtig geel en oranje. In de Vallée des Merveilles ontdekken we 

eeuwenoude rotsgravures onder de begeleiding van een lokale gids. En hoog in de bergen is 

de kans groot dat we gemzen en steenbokken spotten. Kortom, er is geen enkele reden om 

thuis te blijven! 

 

Vrijdag 27 september: afspraak in Castérino  

We spreken vrijdagavond af in in l’Auberge Sainte Marie-Madeleine in Castérino waar we bij 

een gezellige aperitief een blik werpen op de komende trip. 
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Zaterdag 28 september: Lac de Mesches > Refuge des Merveilles 

Ochtend:  3,5u wandelen waarbij 711m geklommen wordt 

Namiddag:  gidstoer langs de rotsgravures van de Vallée des Merveilles (ong. 3-4 uurtjes) 

Onze tweedaagse start bij het Lac des Mesches. Via het Vallon de la Minière winnen we 

gestaag hoogte. De talloze lorken hebben hun adembenemende herfstkleed aangetrokken. 

We komen voorbij enkele herdershutten.  

Rond de middag zijn we aanbeland bij de Refuge des Merveilles. Na een lunch in de berghut, 

neemt een lokale gids ons op sleeptouw om de eeuwenoude rotsgravures in de vallei te 

ontdekken. Ze liggen verspreid tussen de hoge granieten pieken en bergmeren.  

 

Zondag 29 september: Refuge des Merveilles > Castérino 

6,5u wandelen waarbij 638m geklommen wordt en 1206m gedaald 

Doorheen het vallée des Merveilles klimmen we verder omhoog naar de Baisse de 

Valmasque. Op de bergpas hebben we een prachtig uitzicht over de vallei en het Lac du 

Basto temidden een ruwe bergwereld.  

We steken door naar een volgende col: Baisse de Fontanable. De kans zit er dik in dat we op 

ons parcours gemzen of steenbokken tegenkomen. 

Daarna gaat het terug in dalende lijn langs een oude militaire bergroute die dateert van de 

tijd dat de Italianen dit gebied nog bezetten. Een oude kazerne is net onder de graat 

gebouwd.  

Bij de Refuge de Fontanable komen we terug tussen de lorken terecht en dalen we verder af 

naar Castérino waar we terug in de auberge overnachten. 

 

Praktisch 

Vervoer 

We ontmoeten elkaar op vrijdag om 17u30 in l’Auberge Sainte Marie-Madeleine in 

Castérino: http://www.casterino.com/accueil. Er kan tussen de deelnemers afgesproken 

worden om te carpoolen. Ook het openbaar vervoer is een optie. Nice is makkelijk 

bereikbaar met de TGV en heeft een directe treinlijn met St-Dalmas-de-Tende. Daar kan je 

afspreken om opgehaald te worden door een andere deelnemers of met een taxi of bus naar 

Castérino reizen. Geef bij reservatie aan hoe je van plan bent om te reizen, dan kan 

onderling afgestemd worden en wordt er zo nodig een taxi of bus gereserveerd. 

  

Kostprijs 

Voor de tweedaagse trektocht betaal je €80, hierin inbegrepen zitten twee lunchpakketten, 

een overnachting in half pension in Refuge des Merveilles en een gidstoer voor de 

rotsgravures. 

Op vrijdag- en zondagavond logeren we in Castérino. Afhankelijk van de gekozen formule 

(kamer of dortoir) kost één nacht per persoon 40 à 51 euro in half pension. Reken dus op 80 

à 102 euro voor de twee nachten samen. 

 



3 

 

Materiaal 

Een aparte paklijst wordt je via email bezorgd. Heb je iets niet ter beschikking of heb je 

specifieke vragen, laat dit gerust weten. Dan bekijken we welke opties er zijn. 

 

Bevoorrading 

Er is geen bevoorrading mogelijk. Lunch en avondmalen zijn voorzien. Voor snacks dien je 

zelf te zorgen. In de berghut kan je ook drankjes aankopen, voorzie hiervoor dus cash (je 

mag al snel op €3 reken voor een blik cola en €7-8 voor een fles wijn). 

 

Deelnemen 

Het maximum aantal deelnemers is 12 personen. Gelieve eerst aan te melden via 

debbie.sanders@skynet.be en indien er nog plaats is, het gepaste bedrag te storten op 

rekeningnummer 778-5988667-39.  

 

 


