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Vallée de la Clarée en Cerces

Vallée de la Clarée en Cerces

PPLaatste stuk muurtje aan rechterhand houden, RD vlak onder laatste heuveltje

Dagtocht met beklimming

Le Grand Aréa (2869 m)
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Toppensnellers en meertjesliefhebbers hebben beiden geluk, want de
een kan de Grand Aréa beklimmen terwijl de ander gaat zonnebaden
aan het Lac de Cristol. Wat ook nog kan: de berg via de normaalroute
doen, dan is-ie niet meer dan T2 en een perfecte, maar wel drukbelopen
kinderwandeling.

De route: P Bergerie St-Joseph (2170 m) – Porte de Cristol (2483 m) – Crête

Crête de Cristol door en RD enkele meters afdalen naar colletje aan de voet
van de Grand Aréa (hier komt het pad door het dal uit).
PPOp colletje RD over graat en bij steenman minst steile paadje/spoor RA,
door puinzooi van rotsblokken. Niet steenmannetjes recht omhoog volgen
(steenslaggevaarlijk).
PPNa ca. 100 m stijgen steil gruispad naar colletje, onder rotstorens door. Op col
z.n. LA, gruispad naar de top met kruis en ‘brievenbus’.
PPVan top afdalen en RD Bergerie St-Joseph 1.10 uur/2,5 km, door kleinschalig
landschap van valleitjes en rotstorens. Einde pad jeepweg oversteken, naar P.

de Cristol – col z.n. (ca. 2640 m) – Grand Aréa (2869 m) – P Bergerie
St-Joseph (2170 m).

T3
Tip:

3.50 uur

720 m

720 m

nee

Voor het mooiste uitzicht moet je niet op de top zijn, maar bij het
richtingbord iets eronder.

Onderweg

De Grand Aréa steekt als een kale klomp boven het vertrekpunt uit. Je kunt hem
rechtstreeks beklimmen, maar deze route loopt eromheen. Eerst door alpenweiden
naar de Porte de Cristol, een colletje dat toegang geeft tot het aantrekkelijke Lac
de Cristol (2245 m). De verbindingsgraat richting Grand Aréa is makkelijk, maar
er is niet altijd een pad. De strategie: de rotsbarrière rechts omgaan en daarna je
eigen weg zoeken naar het stapelmuurtje dat bijna ononderbroken over de graat
loopt. Dan volgt het puin van de Grand Aréa. Slimmeriken nemen het ‘paadje’ dat
niet al te steil naar rechts loopt en laten de in de zeer steile flank geposteerde
steenmannetjes recht omhoog links liggen (de Fransen zijn dol op puinklunen).
Hogerop loopt een prima steil puinpad naar de top. De afdaling is afwisselend,
door een landschap van kleine verborgen valleien geflankeerd door rotstorens.

Tijdschema
P Bergerie St-Joseph (2170 m) – Porte de Cristol (2483 m)
Porte de Cristol – col z.n. (ca. 2640 m)
Col z.n. – Grand Aréa (2869 m)
Grand Aréa – P Bergerie St-Joseph (2170 m)
Totaal

Routebeschrijving

Praktische info

herdershut, en vóór hut RA gele markering op steen, pad (níet naar gele richtingbordjes ca. 100 m links achter hutje). Op jeepweg LA en ca. 30 m verder
RA, licht stijgend pad, gele markering.
PP(Hier LA, pad door dal naar colletje Grand Aréa kan ook; minder leuk.)
PPOp Porte de Cristol (2483 m) LA Lac de Cristol 0.30 uur. Op col-met-paal LA,
paadje op graat links van stapelmuurtje. Waar rotsen Crête de Cristol beginnen
en muurtje eindigt, over muurtje naar rechterkant en door grashelling steil
omhoog (padsporen, daarna eigen weg zoeken) en óm kleine rotsberg heen.
PPHogerop weer muurtje. Blijven stijgen met muurtje en rotstopje recht achter
je, naar paadje (WP 32 T 309456 4984034). Route wijst zich vanzelf: beetje
links aanhouden op brede graat en richting Grand Aréa.

Routekarakter: Uitzichtsberg, deels
weinig belopen. Stukje padloos,
makkelijke oriëntatie. Steile puinflank/gruispad. Afdaling/normaalroute: prima pad.
Naar beginpunt: Van Briançon N91
richting Col de Lautaret. Voorbij
St-Chaffrey maar vóór Chantemerle RA St-Chaffrey, daarna Col de
Granon. Asfaltweg ca. 9 km volgen,
voorbij stenen paaltje Col de Granon
3,5 km LA Bergerie St-Joseph.

PPBij P Bergerie St-Joseph Grand Aréa 2 uur/Lac de Cristol, jeepweg rechts van

De mooie normaalroute van de Grand Aréa loopt door deze puinflank (2869 m).

0.50 uur
0.50 uur
1.10 uur
1.00 uur
3.50 uur

Begin-/eindpunt: P Bergerie St-Joseph
(2170 m).
Beste periode: Half juli-sep, mits
noordkant sneeuwvrij, anders
normaalroute doen.
Markering: Bordjes, gele verfstrepen;
noordflank Grand Aréa (enkele)
steenmannetjes.
Kaart: IGN 1:25.000, 3536 OT
Briançon.
Hoogste punt/top: Grand Aréa
(2869 m).

