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De Vallée de la Clarée is misschien wel één van de meest onbekende massieven van de Franse Alpen. 
Onze tour (Tour du Mont Thabor) gaat dwars door het wilde hart van de deze vallei en de Cerces, 
daar waar wolven, moeflons en steenbokken leven. 
Het gebied kenmerkt zich door ongerepte natuur, een frisse berglucht, uitgestrekte weides, 
spiegelgladde bergmeren en ruige bergtoppen. 
De vallei heeft haar naam vooral te danken aan de helderheid van de rivier, la Clarée, die 

erdoorheen stroomt. ‘claire’ betekent ‘helder’ in het Frans en zo ontstond de naam ‘Clarée’. Je kunt 
er niet omheen, om deze schitterende, kraakheldere rivier. En heel hoog in de vallei, 
bevinden we ons in een adembenemend maanlandschap en steile kalkwanden. 

 

Verblijf 

Berghutten. Daarnaast verblijf je 3 nachten op  camping Foncouverte.  

 

Activiteiten 

Het programma: 

Maandag: vertrek uit Woerden en reis naar Névache, Camping de Foncouverte 

Dinsdag : voorbereiden huttentocht en aanloop 1e hut 

Névache (1550m) – Refuge de Ricou – Refuge de Drayères (2170m) 

1060 m omhoog, 490 m omlaag, 18km, 6hr00 (optioneel in te korten) 

Woensdag : Refuge de Drayères (2170m) – Lac Rond – Lac Grand Ban – Lac Vert – 

Refuge du Terre Rouge (2163 m) 

930 m omhoog, 940 m omlaag, 16,5km, 6hr30 

Donderdag : Refuge du Terre Rouge (2163 m) – Col des Marches – Col de Battaliéres – 

Refuge de Mont Thabor (2496m) 

1230 m omhoog, 920 m omlaag, 17 km, 6hr30 

Vrijdag : Refuge de Mont Thabor (2496m) – Mont Thabor (3172m) – Granges de la Vallée 

Étroite/ Terzo Alpina (1764m) 

760 m omhoog, 1480 m omlaag, 17km, 7hr00 

Zaterdag : Granges de la Vallée Étroite (1764m) – Névache (1550m) 

870 m omhoog, 1050 m omlaag, 14 km, 5hr30 

Zondag : vrije dag (camping Fontcouverte) 

Maandag : vrije dag (camping Fontcouverte) 

Dinsdag : vertrek naar NL 

Vervoer 

Busjes 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

•  Let op, een goede en gezonde basisconditie is een vereiste! 

 

Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn 

op de datum dat je vertrekt. 
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Verplichte uitrusting 

• Voor deze tocht heb je vanwege de veiligheid verplicht goede bergschoenen nodig 

 

 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 

Inclusief: 

• Voorbereidingsmiddag en avond in Nederland 

• Busje voor de heen- en terugreis en ter plekke 

• Overnachtingen in berghutten (5 nachten) 

• 4 overnachtingen op camping Foncouverte 

• Begeleiding door een International Mountainleader  

• Workshops in o.a. weerkunde, kaart/ kompas en tochtenplanning 

• Gebruik benodigde materialen (kaart/kompas, gps) 

 

Exclusief: 

• Eten en drinken 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim297QsOveAhVEsKQKHV7iCEQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.preintaler.at/agp/index.php/touren/41-touren-preintalerhuette/66-gollinghuette-ueber-den-klafferkessel-greifenberg&psig=AOvVaw1RT45h5wfl-OkWNUTnLhQO&ust=1543092213589730
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