
TOURS & TIPS

FRANSE ALPEN

RUIG  
LANDSCHAP -  
COL DU GALIBIER 
EN OMGEVING

De bergpas ligt tussen het stadje Saint-Michel-
de-Maurienne bij de snelweg A43 en het 
bergdorp La Grave. Bij mist of laaghangende 
bewolking is de route lastig te rijden en bij 
sneeuw wordt de weg afgesloten. In de buurt 
van het hoogste punt staan veel teksten van 
liefhebbers van de Tour de France op de weg en 
de rotswanden geschreven. In de omgeving zijn 
prachtige wandelingen te maken en ook zijn er 
wintersportmogelijkheden. 

LA GRAVE 
Het afgelegen bergdorp La Grave (1520 m,  
497 inwoners) is schitterend gelegen aan de 
voet van de berg La Meije (3983 m), onder  
de plaatselijke bevolking bekend als La Reine 
(koningin) Meije. In het kleine dorp staan veel 
oude houten huizen. 

ÉGLISE DE L’ASSOMPTION 1

Dit is een 15e-eeuws, gerestaureerd kerkje met 
een klein kerkhof, waar diverse verongelukte 
bergbeklimmers en oorlogsslachtoffers 
begraven liggen. Op de graven staan allemaal 
dezelfde, karakteristieke houten kruisen met 
cirkel en driehoek, soms met foto van de 
overledene, gedrukt op een emaillen plaatje. 

Ook de kerkklok is van emaille gemaakt, net als 
veel andere klokken in de regio. Het interieur 
van de kerk is erg donker en heeft een 
middeleeuwse atmosfeer. 

VILLAR D’ARÈNE 
Dit dorpje ligt ten oosten van La Grave. Hier kunt 
u een traditionele bakkerij, een ecomuseum en 
een molen bezoeken. 

GLACIER DE LA MEIJE 
De gletsjer (3983 m) is goed te zien vanuit  
La Grave, maar het uitzicht is nog beter als u  
de kabelbaan naar Peyrou d’Amont (2416 m) of 
zelfs nog verder naar Col des Ruillans (3211 m) 
neemt. Daar bevinden zich een restaurant en 
een grotte de glace (ijsgrot). Er zijn ook tijdelijke 
ijssculpturen te zien. De gletsjer is in beweging 
en verandert steeds van plaats. 

LAC DE PUY-VACHER 
Een wandeling naar het prachtige gletsjermeer 
is een aanrader. 

LAUTARET ALPIENE BOTANISCHE TUIN 
Als u de weg verder vervolgt richting de Col du 
Galibier komt u bij de Col du Lautaret, 11 km 
ten oosten van La Grave. Hier vlakbij ligt de 
mooie in 1919 aangelegde Jardin Botanique 
alpin du Lautaret op een hoogte van 2100 m 
tegenover de top van de La Meije. U kunt er  
’s zomers meer dan tweeduizend bloemen en 
planten bekijken, afkomstig van verschillende 
berggebieden in de wereld. 

Over een heel smal, kronkelig bergweggetje bereikt u deze bergpas op 2646 m hoogte. 
Het is een van de beruchtste cols uit de Tour de France. Het landschap wordt steeds 
ruiger en onherbergzamer. U komt langs heel steile, kale bergwanden met schaarse 
begroeiing. 

Toeristenbureau: La Grave, in het centrum  
aan de N91, tel. 04 76 79 90 05,  
www.lagrave-lameije.com  
Jardin Botanique alpin du Lautaret:  
sajf.ujf-grenoble.fr.  
Geopend juni tot half september, 10-18 uur. 

Wandelen, skiën, langlaufen, fietsen,  
parapente en klimmen: Bureau des Guides  
de La Grave-La Meije, Place du Téléphérique, 
tel. 04 76 79 90 21, www. guidelagrave.com.  
 
Meer mogelijkheden in Le Chazelet en Villar 
d’Arène. Confient Ciel: parapentecursussen  
voor beginners en gevorderden, La Grave,  
tel. 06 75 02 33 81, www.confidentciel.fr 

Hôtel La Meijette: Route Nationale de 
Grenoble, La Grave, tel. 04 76 79 90 34,  
hotel.lameijette.juge@wanadoo.fr. 
Tweesterrenhotel met mooi uitzicht op de 
Meije, 2 pk vanaf € 58, ’s winters gesloten.  
Er is ook een restaurant. 

Le Haut-Dessus 1 : tel. 04 76 79 23 08, 
bereikbaar via het kabelbaantje. Op 3200 m 
hoogte kunt u streekgerechten krijgen en  
het dagmenu van € 14.  
Au vieux guide 2 : La Grave, tel. 04 76 79 90 75. 
In het centrum, traditionele specialiteiten,  
zoals crozets en ravioli.

INFORMATIE

SPORT EN ACTIVITEITEN 

OVERNACHTEN IN DE 
BERGEN 

STREEKGERECHTEN 

Col du Galibier, als de pas net weer open is.

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-
extra/anwb-extra-reisgids-franse-alpen.html

voor meer informatie en de  
mogelijkheden om deze gids te kopen.


