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Reisprogramma 

Vrijdag 17 juli: Heenreis naar Nice 

Voor wie meereist met het openbaar vervoer, spreken we af ’s morgens af in de centrale vertrekhal 

van Brussel-Zuid. We reizen naar het zonnige zuiden met de TGV van Brussel naar Nice en slapen in 

een jeugdherberg in het centrum van de stad. 

 

Zaterdag 18 juli: St Dalmas Valdeblore naar Vallon du Barn via Lacs de Millefonts en Col du Barn 

Afstand: 7,5 km, stijgen: 1010m, dalen: 0m > geschatte looptijd: 4u30 

Na het ontbijt springen we om de bus op richting Alpen. Na ongeveer 2 uur reizen, komen we aan in 

St Dalmas, een klein bergdorp op 1290m hoogte. We lopen nog even langs de boulangerie voor een 

baguette of ander lekkers. Daarna start de klim via de GR52 door de Vallon de Bramafam. We laten 

de bewoning achter ons en dringen dieper het Parc National de Mercantour in. De eerste pas, Col de 

Veillos (2194m), moet er aan geloven. De vier Lacs de Millefonts liggen daarna snel aan onze voeten. 

Bij Lac Long (2300m) vinden we een prachtige bivakplek. Het ondiepe meer staat vol veenpluis. 

 

Zondag 19 juli: Vallon du Barn naar Lago Inferior di Valscura via Col de Salèse, Lac Nègre en Pas du 

Préfouns 

Afstand: 17,3km, stijgen: 925m, dalen: 951m > geschatte looptijd: 8u 

We klimmen nog een 150m verder omhoog naar Col du Barn (2452m) waar we een prachtig zicht 

hebben op het bergmassief op de Frans-Italiaanse grens die we later vandaag gaan oversteken. We 

duiken terug naar beneden door het bos langsheen Vacherie du Barn naar Vacherie du Collet 

(1842m). 

Gestaag loopt het terug wat bergop naar Col de Salèse (2031m) vanwaar we naar Lac Nègre (2354m) 

klimmen. We komen terug boven de boomgrens uit en hebben zicht op een impressionant keteldal 

met ruwe bergtoppen rondom. Over een puinhelling gaat het zigzaggend naar Pas du Préfouns 

(2615m), een nauwe bergpas temidden rotsen op de Frans-Italiaanse grens. We duiken het Parco 

Nazionale di Alpi Maritimi binnen. 

Rifugio E. Questa (2388m) is een ideale tussenstop om wat bij te tanken. Het Pian del Valasco ligt 

diep beneden in de vallei waar ook het jachtpaviljoen van de voormalige koning van Italië Victor 

Emmanuel II staat die in de 19de eeuw in deze streek meermaals kwam jagen. Een geplaveide 

militaire weg leidt ons van Lago delle Portette via Lago del Claus (en een korte tunnel) naar Lago 

Inferior di Valscura (2274m). Een vervallen natuurstenen kazerne staat bij het meer. We zetten de 

tent op de groene oevers. 
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Maandag 20 juli: Lago Inferior di Valscura naar Lago di Sant Anna via Baisse du Druos, Lacs de Terre 

Rouge, Pas du Loup, Cime de la Lombarde en Col de la Lombarde 

Afstand: 14,5km, stijgen: 691m, dalen: 780m > geschatte looptijd: 7u 

Bij de Lago Superior di Valscura vinden we een impressionante kazerne, die pas in 1917 door de 

Italianen werd afgewerkt. Ook hier duidelijke sporen van verval. Voorzichtig gaan we op exploratie. 

De Grande Traversata della Alpi (GTA) leidt ons via Baisse de Druos (2628m) even terug naar 

Frankrijk. Bij de Lacs de Terre Rouge (2500m) kiezen we voor een mooie maar pittige wandelroute op 

en langsheen de rotsachtige grenskam. Via Pas du Loup (2665m) gaat het naar Cime de la Lombarde 

(2800m) waar we bij het kruis over de grootse bergomgeving uitkijken. Mogelijks liggen hier nog 

sneeuwvelden. De Mont Viso (3841m) is in de verte herkenbaar aan zijn piramidevormige top. 

De afdaling naar de Col de la Lombarde gaat over een uitgestrekt blokkenveld. Een weg werd begin 

20ste eeuw voor militaire doeleinden aangelegd en zo is de col de meest zuidelijke berijdbare 

bergpas boven de 2000m. Het verbindt Vallée de la Tinée met Valle Stura. Er staan nog enkele 

vervallen kazernes van de laatste wereldoorlog. De Ronde van Frankrijk passeerde hier in 2008, 

Stefan Schumacher won toen de rit... Wij lopen zonder doping verder via het pad over de bergkam 

langsheen de Frans-Italiaanse grens. Nabij Cima Moravacciera gaat het terug Italië in naar Lago di 

Sant Anna (2167m) waar we onze bivak opslaan. 

 

Dinsdag 21 juli: Van Lago di Sant Anna naar Bagni di Vinadio via Sanctuaria di Sant’Anna di Vinadio 

en Passo di Bravaria 

Afstand: 9km, stijgen: 301m, dalen: 1189m > geschatte looptijd: 4u45 

 In de ochtendlijke stilte bezoeken we het nabijgelegen Sanctuaria di Sant’Anna di Vinadio, het 

hoogstgelegen sanctuarium van Europa op 2010m hoogte. We zetten koers naar Bagni di Vinadio. 

Langsheen Lagi di Mouton gaat het naar de Passo di Bravaria (2311m) om dan via de Vallone 

d’Insciauda af te dalen. 

In de vroege namiddag komen we aan in de thermen van Vinadio. We zetten de tent op de camping 

en nemen een verfrissende douche. In het dorpje is een kleine winkel waar we kunnen bevoorraden. 

’s Avonds gaan we uit eten in een typisch Italiaans restaurantje. 

 

Woensdag 22 juli: Bagni di Vinadio naar Giaz del Piz via Casermetta, Testa della Costabella del Piz 

en Passo di Rostagno 

Afstand: 13,5km, stijgen: 1479m, dalen: 718m > geschatte looptijd: 8u30 

Gezien de te overwinnen hoogtemeters, wordt dit wellicht de koninginne-etappe van deze tocht. We 

staan dus op tijd op om vroeg van start te gaan. We volgen de GTA tot Casermetta (2241m). Vanaf 

daar volgen we verder de bergrug naar Coletta Bernarda (2395m), Testa di Ciavias (2594m), Monte 

Ciaval (2641m) tot Testa della Costabella del Piz (2760m). Een prachtig balkonpad met weidse 

uitzichten over de omgeving. 

 



Kampeertrekking in de Maritieme Alpen 2015 – Debbie Sanders 

3 

Via een heuse graat gaat het naar Passo di Rostagno (2536m). We dalen verder af naar Rifugio 

Zanotti (2200m). We zetten wat lager de tent op bij Gias del Piz (2042m). 

 

Donderdag 23 juli: Giaz del Piz naar Lacs de Vens via Passo Sottano Di Scolettas, Colleto di Panieris, 

Pas des Blanches en Collet de Tortisse 

Afstand: 13,5km, stijgen: 1144m, dalen: 1221m > geschatte looptijd: 8u 

Diverse bergpassen staan op het menu. De eerste gaat vrij gemoedelijk, de Colleto di Panieris kruipt 

al wat meer in de kleren. Op de bergkam exploreren we een netwerk van bunkers. De oorlog is nooit 

niet ver weg, maar het heeft wel iets in deze ruwe bergwereld. 

We trekken verder over de kam naar Pas des Blanches. De kleur van de bodem varieert van grijs naar 

okergeel. Erosie zorgde voor een natuurlijke boog. De Lacs de Vens liggen als een helderblauw 

parelsnoer diep beneden ons. We dalen af naar de gelijknamige berghut waar we er ééntje op 

drinken. Daarna gaat het nog wat bergaf naar een idyllische bivakplek. 

 

Vrijdag 24 juli: Lac de Vens naar St-Etienne-de-Tinée via Crête des Barbarottes, Plan de Ténibre en 

Lac Pétrus 

Afstand: 13,5km, stijgen: 219m, dalen: 1415m > geschatte looptijd: 7u30 

 We zetten de klim in naar de Crête des Barbarottes en pikken de Chemin de l’Énergie op, een 

panoramaweg op 2400m hoogte. Dit pad werd oorspronkelijk geconstrueerd in de jaren ‘30 toen 

men waterkracht wou gebruiken om elektriciteit op te wekken in de vallei van de Tinée. De weg werd 

gebruikt om materiaal en arbeiders te vervoeren tussen de bergmeren. Uiteindelijk is het grootse 

project door de Tweede Wereldoorlog een halt toegeroepen. 

De vlakke route gaat niet vervelen. Het uitzicht over de vallei en de bergen blijft variëren. We 

oefenen wat met kaart en kompas en dalen daarna af. De tenten worden opgezet op de 

gemeentelijke camping. ’s Avonds worden de voeten nog eens onder tafel geschoven voor wat 

Franse gastronomie. 

 

Zaterdag 25 juli – reservedag 

Nabij het dorp zijn er tal van sportieve activiteiten mogelijk, maar ook luieren op de camping of naast 

het zwembad kunnen uiteraard. Of we kunnen al ’s morgens terugreizen naar Nice om de mondaine 

badstad te bezoeken. We verblijven opnieuw in de jeugdherberg van Nice. 

 

Zondag 26 juli: Terugreis naar Lille of Brussel 

‘s Ochtends vertrekt de rechtstreekse TGV in Nice naar Brussel. 


