
De Pics de Font Sancte (3385 m) en Pic des Heuvrières (3271 m).

Col de Longet. Foto Noes Lautier

Dagtocht of 2-daagse kinderhuttentocht met beklimming

75  Tour de la Tête des Toillies
met Pic de la Farnéiréta (3134 m)

Refuge de la Blanche ligt in een speelparadijs met een meer en berg-
marmotten. Kinderen zullen overnachten in de gezellige hut daarom vast 
niet erg vinden. Ook onderweg is het spannend, met zes meertjes, een 
col vol steenmannetjes en een klimpassage waar je altijd vanaf komt, 
desnoods op je billen. Volwassenen kunnen de hele weg genieten van de 
telkens wisselende bovenaardse schoonheid van de Tête des Toillies.

Onderweg
De hoofdrollen van deze tocht worden 
vervuld door de Tête des Toillies en de 
Monte Viso. Een prima jeepweg loopt door 
marmottenland richting de hut.  
Op de splitsing vlak vóór de hut begint 
het pad, eerst door een alpenwei, dan 
via een mooi pad door een blokkenwirwar 
lekker zigzag naar de Col de la Noire, waar 
je kunt kiezen tussen een heel makkelijk 
topje links, een steile gruistop rechts of 
geen top. De afdaling is makkelijk, door 
alpenweiden en langs een meertje.  
Dan, oeps, stukje afklimmen. Op de Col 
de Longet met zijn steenmannetjes is het 
meestal een drukte van belang.  
Als de Monte Viso niet in de wolken zit, 
lijkt hij hier heel dichtbij. Maar op het 
heuvelige stuk naar de Col Blanchet is 
de ongenaakbare kant van de Tête des 
Toillies te zien. Via een gruis-met-grip-
pad daal je af naar Refuge de la Blanche.

Routekarakter: Lange, makkelijke 
graatwandeling, 10 topjes, 2 korte 
stukken heel steil afdalen. Kan in 
één dag, bivakkeren is leuker.

Naar beginpunt: Van Guillestre 
richting St-Véran. Voorbij La Chalp 
maar vóór St. Véran P links van 
weg, bij Le Cros (1882 m).

Begin-/eindpunt: P Le Cros (1882 m); 
of La Chalp (1768 m).

Beste periode: Half juni-okt.
Let op: Als er geen sneeuwresten 

(meestal na eind juni) meer zijn, 
water voor bivak Crête de la  
Blavette meenemen.

Markering: Goed, matig, geen;  
GR, gele en blauwe markering, 
bordjes, steenmannetjes.  
Oriëntatie niet problematisch.

Kaarten: IGN 1:25.000, 3537 ET  
Guillestre; 3637 OT Mont Viso.

Hoogste punt/top: Sommet Jacquette 
(2909 m).

Variant 1: Van Col des Estronques via 
GR58 naar Le Cros.

Variant 2: Pic Cascavelier overslaan: 
op groene zadel Col Cascavelier 
LA (lichtblauwe markering), steeds 
RD, en bij Cabanes de Lamaron 
gele markering volgen.

Praktische info

Tip:	 Beklim	i.p.v.	de	steile	Farnéiréta	(T3)	de	makkelijke	Petite	Tête	Noire	
(3039	m,	20	min.):	op	de	Col	de	la	Noire	LA	en	naar	de	top.

De route: P Clausis (ca. 2295 m) – Col de la Noire (2955 m) – Pic de la 
Farnéiréta (3134 m) – Col de la Noire (2955 m) – Col de Longet (2655 m) 
– Col Blanchet (2897 m) – Refuge de la Blanche (2499 m) – P Clausis 
(ca. 2295 m).

 T2  5.50 uur  1230 m  1230 m  ja

Tijdschema
P Le Cros (1882 m) – Chapelle de St-Simon (2196 m) 1.10 uur
Chapelle de St-Simon – Pointe de Rasis (2844 m) 2.20 uur
Pointe de Rasis – Col des Estronques (2651 m) 0.45 uur
Col des Estronques – bivakplek (ca. 2830 m) 1.20 uur
Bivak (ca. 2830 m) – Sommet Jacquette (2909 m) 0.30 uur
Sommet Jacquette – Pic Cascavelier (2576 m) 0.35 uur
Pic Cascavelier – P Le Cros (1882 m) 1.40 uur
 Totaal 8.20 uur
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De Tête des Toillies ziet er van 
alle kanten totaal verschillend 
uit. Dit is de mooiste kant.

Col de la Noire.

Refuge de la Blanche is een 
eldorado voor kinderen, met een 
meer, en alpenmarmotten en 
makkelijke klimrotsen vlakbij.

Col Blanchet. Foto Noes Lautier

Routebeschrijving
Bij P Clausis jeepweg vervolgen en bij brug RD  P Col de la Noire 2.30 uur/Refuge 
de la Blanche. Onderlangs Chapelle de Clausis en RD Refuge de la Blanche 
0.30 uur. Splitsing RA Col de la Noire 1 uur, pad, en volgende splitsing RA  
Col de la Noire. Verderop prima pad op puinhelling.
Op col RA, padsporen door rotsterrein, daarna paadje op steile grashelling naar  P
superklein topje. Zelfde weg terug.
Van col afdalen, langs meertje en op splitsing LA  P Col de Longet 0.30 uur.  
Verderop klimpassage. Splitsing bij Lac de Longet LA Col de Longet 0.15 uur, 
naar 2e meer en Col de Longet (2655 m) vol steenmannetjes.
Op col RD  P Chianale 2 uur, stenige afdaling. Op topokaart staat een meer dat er 
niet is. Op splitsing LA Col Blanchet 1.15 uur (niet bordje achterna, dat wees 
in 2011 verkeerde kant op), naar N, vervolgens beek over. Pad GR komt er 
hogerop bij.
Op Col Blanchet RD afdalen, gele markering, prima pad op puinhelling.   P
Afsteker (paadje) nemen naar Refuge en Lac de la Blanche. Van hut naar  
jeepweg en de P van Clausis.

Tijdschema
P Clausis (ca. 2295 m) – Col de la Noire (2955 m) 1.50 uur
Col de la Noire – Pic de la Farnéiréta (3134 m) v.v. 0.55 uur
Col de la Noire – Col de Longet (2655 m)  0.50 uur
Col de Longet – Col Blanchet (2897 m)  1.00 uur
Col Blanchet – Refuge de la Blanche (2499 m) 0.40 uur
Refuge de la Blanche – P Clausis (ca. 2295 m) 0.35 uur
 Totaal 5.50 uur

Routekarakter: Goede paden, één 
verrassing: makkelijke passage 
afklimmen. Farnéiréta is zeer  
steil (T3).

Naar beginpunt: Voorbij Château 
Queyras RA, D205 naar St-Véran.

OV: Verplichte navette (bus) St-Véran 
– Le Clausis (ca. 6 km): elk half 
uur, 1/7-31/8, 1e bus 7 uur, laatste 
bus (v.a. Le Clausis) 18 uur; pauze 
12-13.45 uur. Info: Autocars Petit 
Mathieu, (0492) 46 71 56. 
 Juni-sep-okt: met auto (jeepweg).

Begin-/eindpunt: P Clausis (ca. 2295 m).
Beste periode: Juli-okt.
Markering: Goed; topje: geen.
Kaart: IGN 1:25.000, 3637 OT  

Mont Viso.
Horeca/accommodatie: Refuge de la 

Blanche (2499 m), Open juni-sep, 
45 pl. T: 09 88 77 47 53 (satelliet); 
(0492) 45 80 24;  
I: refugelablanche.com. 

Hoogste punt: Col de la Noire 
(2955 m).

Top: Pic de la Farnéiréta (3134 m).

Praktische info
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