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heenreis naar Ceillac       (za 7 aug 2010) 
 
 

 
Enkele 'habitués' (zoals Ludgarde, Mia, Rita, 
Benny, Hans, ...) hebben door allerlei 
omstandigheden afgehaakt voor het laatste traject 
van de GR5. Zij zullen de glorierijke intrede op de 
Promenade des Anglais in Nice niet meemaken. 
Gelukkig mogen we een verse jonge kracht (de 
Wout) in ons midden verwelkomen. Ervaren 
krijgers (Eric, Ludo, Guy, Annie, Noël, Marilène) 
zijn uiteraard weer van de partij.  
 

 
Met ons 7-koppig groepje strijken we op zaterdag-
namiddag neer in het kleine dorpje Ceillac. Hier 
nemen we opnieuw de draad op, waar we vorig jaar 
onze zwerftocht door de Vanoise en le Queyras 
hebben afgebroken.  

 
We krijgen een gerieflijke slaapplaats toegewezen 
met 4 stapelbedden, in de koele kelderverdieping 
van de Gîte-Auberge Les Baladins. Daar zullen we 
2 nachten verblijven. 
 

 
Het is onze bedoeling om in de komende 12 dagen 
Nice te bereiken. Met nu nog ongeveer 250km voor 
de boeg hebben we dan gestapt van de Noordzee 
tot aan de Middellandse Zee. We doorkruisten 
Nederland, België, het Groot-Hertogdom-Luxem-
burg, Frankrijk en een stukje van Zwitserland. Het 
totale traject is goed voor ± 2.500km wandel-
plezier. Intussen zijn we al 8 jaren bezig, met een 
wisselend deelnemersveld. Hoog tijd dus om er een 
einde aan te maken en het orgelpunt te plaatsen. 
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1 : inloopdag rond Ceillac       (zo 8 aug 2010) 
 
 

afstand : 29,66 km hoogste punt : 3125 m stijgen : 1875 m starthoogte : 1616 m 

bewegingstijd : 8u15min laagste punt : 1616 m dalen : 1875 m aankomsthoogte : 1616 m 

 
 

 

 



 4

 
Vandaag blijven we ter plaatse in Ceillac voor een zogenaamde 'inloopdag'. Lichtgepakt en vol goede 
moed gaan we op stap onder een stralend blauwe hemel. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een kleine 
verkenningsronde, groeit uit tot een monstertocht van 30km. Daarbij overbruggen we een hoogteverschil 
van bijna 1900m. 
 

 
Omdat we grotendeels langs hetzelfde pad 
terugkeren, kan iedereen op elk moment afhaken. 
De honger is echter zeer groot en hoe hoger we 
klimmen, hoe nieuwsgieriger we zijn om een blik 
te werpen in het volgende dal. Zo komt het dat we 
tegen alle verwachtingen in, rond 14u30 met 4 man 
op de Col du Cula (3125m) staan. 
 
Met de lichte dagrugzak is het natuurlijk redelijk 
gemakkelijk stappen en dat gebeurt ook in ideale 
weersomstandigheden.Toch kost het ons wel 
enkele liters zweet om de top te halen.
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We worden beloond met een schitterend uitzicht op 
Saint-Véran, het hoogste (2042m) nog bewoonde 
dorp in Frankrijk. Ook de wit besneeuwde toppen 
van het nationaal park 'Les Écrins' ontsnappen niet 
aan onze nieuwsgierige blikken. De Monte Viso 
met zijn 3841m hoogte houdt nog altijd trouw de 
wacht aan de Italiaanse grens. 

 
Heel ontspannen en relax vatten we de terugtocht 
aan, waarbij de 3 'achterblijvers' even later terug 
aansluiten. Op een mooi stukje van de GR58 (le 
Tour du Queyras) komen we Ceillac binnen. Juist 
op tijd voor een verfrissende douche, een lekker 
avondmaal en één (of meer) gla(a)s(jes) rode wijn. 
Meer moet dat niet zijn. 
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2 : Ceillac - Maljasset       (ma 9 aug 2010) 
 
 

afstand : 18,27 km hoogste punt : 2866 m stijgen : 1598 m starthoogte : 1616 m 

bewegingstijd : 6u56min laagste punt : 1616 m dalen : 1290 m aankomsthoogte : 1924 m 

 
 
 

 
 
 

 
 
Na de ravitaillering in een lokale ambachtelijke 
bakkerij en supermarkt, trekken we ons moeizaam 
op gang voor een pittige beklimming. We laten ons 
op sleeptouw nemen door een kolonne 
dagjesmensen, die net als wij afstevenen op 2 
schilderachtige bergmeertjes. 
 
Aan de lac des Prés hebben we al 550m 
geklommen, hoog tijd dus voor een korte 
rustpauze. Een uur later en nog 200m hoger, 
nestelen we ons aan de oevers van Le Lac St.Anne 
voor de picknick. 
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Vóór ons ligt zeer uitdagend de Col de Girardin op 2700m hoogte. Elk op eigen tempo (vrije klim) 
overwinnen we deze hindernis. Facultatief en zonder rugzak gaan enkelen nog eens 170m hoger, voor een 
adembenemend (letterlijk en figuurlijk) uitzicht op de Monte Viso, het Parc National des Écrins en 
Ceillac, vanaf de Tête de Favière. 
 

 
 
Na een afdaling van ±900m maken we een zachte 
landing in het kleine bergdorpje Maljasset. 
Daarvoor verlaten we even de GR5. Na ongeveer 
1km stappen op de D25, komen we tot rust in de 
oeroude gîte de la Cure. En of dit een echt 
kuuroord is.!? Oordeel zelf, de beelden spreken 
boekdelen. 
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3 : Maljasset – Refuge du Chambeyron     (di 10 aug 2010) 
 
 

afstand : 18,25 km hoogste punt : 2631 m stijgen : 1243 m starthoogte : 1924 m 

bewegingstijd : 5u30min laagste punt : 1611 m dalen : 544 m aankomsthoogte : 2623 m 
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Het begin van de etappe is zeer lichtlopend. We stappen ongeveer 9km, lichtjes dalend, langs de D25. We 
volgen het bergriviertje l'Ubaye tot aan de spectaculaire boogbrug Pont du Châtelet. Dan is het ±300m 
naar omhoog, vooraleer we neerstrijken op een terras in Fouillouse.
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Vanaf hier begint het 'grote werk'. De beklimming van ±700m is er één uit het boekje. Guy loopt voorop 
en in zijn voetsporen, volgend in elkaars schaduw, het aaneengesloten team van de overige 6 
'dwangarbeiders'. 
 

 
 
 
Voorbij halfweg deze loodzware klim, vleien we 
ons neer in een alpenweide, om onze 2de adem te 
zoeken. Tot onze (aangename) verrassing zitten we 
midden een veld van honderden edelweissjes. 
 
 
Ook het laatste stuk is zeer spectaculair met 
prachtige uitzichten op de omringende bergtoppen. 
Tegen kwart na drie, uitzonderlijk vroeg dus, 
komen we toe in de Refuge du Chambeyron.
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Die is onbereikbaar langs de weg en daardoor 
nogal primitief qua comfort en sanitaire 
voorzieningen. Men beschikt er over welgeteld één 
'natuurdouche' voor 54 gasten.  

 
De stapelbedden zijn opgesteld in 3 verdiepingen. 
Geknipt voor acrobaten na een uitputtende 
wandeldag. Pas om 18u krijgen we toegang tot de 
slaapzaal. 
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4 : Refuge du Chambeyron - Larche     (wo 11 aug 2010) 
 
 
 

afstand : 14,85 km hoogste punt : 2759 m stijgen : 788 m starthoogte : 2623 m 

bewegingstijd : 5u09min laagste punt : 1704 m dalen : 1707 m aankomsthoogte : 1704 m 
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Binnen een elektrische omheining staat een 500-koppige kudde schapen geparkeerd, op 300m afstand van 
de Refuge du Chambeyron. Rond half negen mogen ze op stap onder het aanmoedigend geroep van de 
herder. Vier collies en één patou bemannen de vliegende escorte, die de uittocht in goede banen leidt. Wij 
mogen deze indrukwekkende troepenverplaatsing aanschouwen van op een 100m hoog balkon boven le 
Lac Premier. 
 

 
 

Een half uur later 
bemerken we in de 
weide onder ons een 
familie marmotten. 
De kleintjes ravotten 
dat het een lieve lust 
is. De vraag is maar 
of ze straks de lange 

en strenge winter zullen overleven.!? 
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In de berghelling boven ons, spotten we een roedel gemzen. Een solitaire bok staat ons argwanend van op 
de bergkam te beloeren. Het is overduidelijk dat we ons op zijn territorium bevinden en dat hij liever onze 
hielen ziet dan onze tenen. 

 
Gans de dag door gaat het op en af doorheen de ons omringende bergen. Aan de Col de Mallemort 
passeren we de ruïnes van een legerkazerne, een overblijfsel van de fameuze maginotlijn. Van hier uit is 
het nog 888m dalen tot Larche, het eindpunt van de dag. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Elk op eigen tempo maken we die prachtige 
afdaling vol. We komen van uit het ongerepte 
alpengebied terug in de bewoonde wereld. In 
Larche nemen we onze intrek in een zeer verzorgde 
en praktische Gîte d'Etape. 
 

 
De vriendelijke en zeer attente uitbaatster kent alle 
knepen van het vak. Om ons te bevoorraden, 
trekken we nog een kilometer verder naar het 
winkeltje van een camping. Bij een glas rode wijn 
bestellen we brood, dat we de volgende morgen 
mogen ophalen, vers van de bakker. 
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5 : Larche - Bousiéyas       (do 12 aug 2010) 
 
 

afstand : 20,49 km hoogste punt : 2672 m stijgen : 1414 m starthoogte : 1704 m 

bewegingstijd : 6u52min laagste punt : 1673 m dalen : 1221 m aankomsthoogte : 1897 m 

 
 

 
 
Vandaag trekken we het Parc National du 
Mercantour binnen. Een lange geleidelijk stijgende 
aanloop naar de Pas de la Cavalle, voert ons door 
het dal van de Ubayette. Een kudde schapen met 
herder en hondenbrigade volgt ons aan de andere 
oever. Gestadig voortstappend, hier en daar een 
malse grasspriet meepikkend, kan de troep ons 
marstempo niet bijhouden. 

 
Onderweg de klassieke meertjes maar spijtig 
genoeg ook enkele donkere wolken. Na de 
picknick, zigzaggen we tot op een hoogte van 
2672m, naar de Pas de la Cavalle. Dan volgt een 
pittige afdaling van ±600m. We klimmen nog eens 
200m naar de Col des Fourches, waar enkele oude bunkers het volledige grensgebied met Italië 
controleren. We bevinden ons nu op slechts een paar kilometers van de Italiaanse grens. 
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De allerlaatste afdaling van de dag leidt ons langs een autoweg. De vele haarspeldbochten snijden we af 
naar het minidorpje Bousiéyas. Ondertussen hebben we natuurlijk de onvermijdelijke schapenkudde 
gedwarst. Enkele spatjes regen dwingen ons om de regenkledij boven te halen. 
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In de piepkleine gîte hebben ze niet gerekend op onze komst. Zo gaat dat als men niet beschikt over het 
internet en alleen werkt met cheques. In deze achtergestelde uithoek van Frankrijk, vlak bij de Italiaanse 
grens, is elke bron van inkomsten bijzonder welkom. Na enig onderhandelen bekomen we in een apart 
huis een ligplaats op de antieke (boeken)zolder. 

 
Het avondmaal gebeurt noodgedwongen in 2 shiften en om 20u zijn wij aan de beurt. De zeer 
vriendelijke, attente en behulpzame bediening maakt alles goed. 
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6 : Bousiéyas – St.Étienne de Tinée     (vr 13 aug 2010) 
 
 

afstand : 18,13 km hoogste punt : 2239 m stijgen : 897 m starthoogte : 1897 m 

bewegingstijd : 5u47min laagste punt : 1161 m dalen : 1621 m aankomsthoogte : 1173 m 

 
 

 
 
 
Als voorgerecht krijgen we de beklimming voorgeschoteld van de Col de la Colombière (2239m). Niet 
de beruchte col van 1ste categorie uit de Tour de France, maar toch een leuke opwarmer van ±400m 
hoogteverschil. 
 
Het hoofdmenu bestaat uit een zeer geleidelijke en spectaculaire afdaling naar St.Dalmas de Selvage. De 
vergezichten en panoramas zijn fenomenaal. Van heel ver komt het elegante kerktorentje van St.Dalmas 
in beeld. Onderweg een radeloos hertenkalfje op zoek naar de moeder. 
 
Het dessert, ±300m klimmen naar de Col d'Anelle, smaakt voor sommigen nogal zuur (te lastig). 
 
Het toetje mag er best zijn. Als kers op de taart volgt er nog een afdaling over 578m, langs een 5-
sterrenpad, dat zeer goed onderhouden en prachtig aangelegd is. De man met de bosmaaier is pas langs 
geweest. Langs een steile helling kronkelen we naar beneden om binnen te rollen in de straatjes van 
St.Étienne de Tinée. 
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Om de doorstane emoties weg te spoelen, vleien we ons neer op een terras. Als de parasols na een flinke 
windstoot de lucht invliegen, blazen we de aftocht.  
 
Aan het einde van het dorp vinden we moeiteloos de Gîte le Corborant. Na een korte wachttijd mogen we 
naar binnen. Sommigen zijn niet te spreken over de hoeveelheid aangeboden voedsel. Een minipotje 
tomatensaus bij de pasta is nogal krap bedeeld voor 7 hongerige magen. Na het avondeten zit er nog een 
kleine dorpswandeling in. 
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7 : St.Étienne de Tinée - Roya      (za 14 aug 2010) 
 
 

afstand : 13,51 km hoogste punt : 2009 m stijgen : 1092 m starthoogte : 1173 m 

bewegingstijd : 4u27min laagste punt : 1126 m dalen : 745 m aankomsthoogte : 1520 m 

 
 

 
 

 
Voor vandaag zaterdag, voorspelt de meteo een 
regendag. In de voormiddag blijft de schade beperkt tot 
wat licht gedruppel. Langs een beboste helling klauteren 
we naar de Col du Blainon (2009m). We passeren het 
skidorp Auron, waar men nog volop aan het bijbouwen is. 
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De skipistes en liften vormen onherstelbare littekens in het alpenlandschap. Aangekomen op de col, juist 
als we willen picknicken, draait iemand de hemelsluizen open. De overhangende sparren vormen een zeer 
pover regenscherm. 
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Al snel vatten we de afdaling aan, richting Roya. 
We passeren 10-tallen ruïnes van huizen en 
stallingen. Ook hier vinden we niet echt een knusse 
schuilplaats voor de neergutsende regen. 
 

 
Gelukkig is het vandaag een van de lichtste 
etappes. Rond half drie komen we kletsnat toe in 
'Ma Vieille École', een sympathieke en gezellige 
Gîte d'Étape en Restaurant. We zijn zeer vroeg 
binnen, zodat we de zondvloed niet langer hoeven 
te trotseren. 
 

 
Onze rugzakken en natte capes blijven beneden in 
de kelder. Een mooie maar krappe kamer van 4 
stapelbedden, biedt ons de nodige verpozing. 
 

 
's Anderendaags mogen we godzijdank weer 
vertrekken onder een stralend blauwe hemel. Je 
kunt ook moeilijk anders verwachten op zondag de 
15de augustus in het zuiden van Frankrijk... 
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8 : Roya – Refuge de Longon      (zo 15 aug 2010) 
 
 

afstand : 19,38 km hoogste punt : 2591 m stijgen : 1577 m starthoogte : 1520 m 

bewegingstijd : 6u38min laagste punt : 1472 m dalen : 1202 m aankomsthoogte : 1895 m 

 
 
 

 
 
 

 
Aan het kleine kerkje van Roya staat er een 
wegwijzer met als staptijd 3u45min naar de Col de 
Crousette (2480m). Dat wordt een klimpartijtje van 
±1000m hoogteverschil. 
 

 
De eerste 250m maken we vol in de schaduw van 
een sparrenbos. We passeren een indrukwekkende 
waterval. Langs een loodrechte rotswand dondert 
de waterstroom naar beneden. In het open veld, op 
kort geschoren alpenweiden, worden we begeleid 
door een meerstemmig orkest van schapengeblaat. 
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Tijdens de eindfase van de beklimming passeren we een groepje van 5 steenbokken. Onverstoorbaar zijn 
ze aan het grasduinen tussen de rotsblokken, op zoek naar voor ons onzichtbare kruiden (ze eten toch 
geen stenen!?). 
 

 
Op een volgende helling zitten er zelfs meer dan 20 bij elkaar. Ongelooflijk maar niemand die ze gezien 
heeft. De bijgaande foto bewijst het wel. 
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De bergtoppen vanaf 3000m zijn nu bedekt met een dun laagje verse sneeuw. Dat maakt het uitzicht 
alleen maar indrukwekkender. 
 

 
Op de Col de Crousette hebben we het zwaarste achter de rug. Toch is het nog enkele uren stappen, via de 
Col de Moulinès (1981m) door de alpenweiden. Juist vóór de Refuge de Longon staat een mooie kudde 
roodbruine koeien, met stier, te grazen. 
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De Refuge is eigenlijk een oude gerestaureerde boerderij, aangepast voor overnachtingen. Men heeft het 
simpel gehouden door gewoon beneden en op zolder matrassen neer te leggen. De geïmproviseerde 
slaapzalen ogen zeer sober en spartaans. 
 

 
 

Kort na 
onze 

aankomst, 
weergalmt 
van onder 

de ijskoude 
douche, de 
echo van 

Erics 
gebrul. 

 
Gelukkig ligt er te weinig sneeuw op de 
bergflanken. Zo kunnen zijn oerkreten nog net 
geen lawine veroorzaken... 
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9 : Refuge de Longon – St.Dalmas     (ma 16 aug 2010) 
 

afstand : 26,07 km hoogste punt : 1899 m stijgen : 1216 m starthoogte : 1895 m 

bewegingstijd : 7u18min laagste punt : 504 m dalen : 1813 m aankomsthoogte : 1298 m 

Bij het brandend haardvuur nemen we het ontbijt in de Refuge de Longon. Rond de hoeve is men druk 
bezig met het bijeen drijven van de koeien voor de ochtendlijke melkbeurt. Met een frisse zeebries gaan 
we van start voor een afdaling van ±1400m. 
 

Het pad slingert zich doorheen een langgerekte kloof. De Tinée heeft die gedurende de voorbije eeuwen 
honderden meters diep uitgegraven, op weg naar de Middellandse Zee. 
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Rond 11u lopen we door het pittoreske bergdorpje Roure met zijn smalle kronkelstraatjes. De typische 
huizen zoeken steun tegen de bergflank. Vóór het stadhuis vleien we ons neer op een muurtje om even te 
pauzeren. 

Het grootste deel van de afdaling is nu achter de rug. Alleen nog 500m uitzakken naar St.Sauveur sur 
Tinée. Op smalle bergpaadjes, over okerkleurige leistenen, kronkelen we naar beneden. Al van heel hoog 
zien we het dorpje liggen in de diepte. 

We zijn juist op tijd ter plaatse voor de picknick. We springen binnen in een antiek ambachtelijk 
bakkerijtje voor enkele inkopen. 
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De klimpartij in de namiddag, ±600m bergop, vergt 
het beste van onze krachten. Gelukkig zitten we 
voor het grootste deel in de schaduw van de 
bomen. Het kleine groepje van 7 Sippels is nu 
uitgesmeerd over een afstand van honderden 
meters. Enkelen krijgen het uiterst moeilijk maar 
iedereen houdt vol, aan een behoorlijk tempo. 
 
In het kleine dorpje Rimplas maken we tijd voor 
een terrasje. Dan gaat het spijtig genoeg weer 
±200m naar beneden. Zo moeten we nog eens 
±500m klimmen naar St.Dalmas de Valdeblore, het 
eindpunt van de etappe. 
 

 
 
 
10 : St.Dalmas - Utelle       (di 17 aug 2010) 
 
 

afstand : 27,59 km hoogste punt : 2011 m stijgen : 1368 m starthoogte : 1298 m 

bewegingstijd : 8u53min laagste punt : 809 m dalen : 1853 m aankomsthoogte : 813 m 
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Na de loodzware dag van gisteren, komt de 
sippeltrein vanmorgen eerder moeizaam op gang. 
Toch slagen we er in om op 2 uren tijd ongeveer 
700m te klimmen naar de Crête de Sèrenton. Die 
bewandelen we tot rond de middag. Daarbij flirten 
we constant met de 2000m-grens. De adembe-
nemende uitzichten blijven elkaar opvolgen. 
 

 
Dan gaat het definitief bergaf met als einddoel het 
zeespiegelniveau. De Middellandse Zee verschuilt 
zich voorlopig nog achter de meest zuidelijke 
alpentoppen. Alleen een langgerekte wolkenband 
verraadt haar aanwezigheid. 
 

Inmiddels hebben we het Nationaal Park van de 
Mercantour verlaten en zitten we nu gewoon in de 
Provence. De vele geurige bosjes purperen 
lavendel liegen er niet om. 
 

 
Na de middag zetten we keihard door op zeer 
zwaar terrein. Gelukkig bevinden we ons 
hoofdzakelijk in de schaduw van de sparrenbossen.  
 
Een 4-tal Sippels weerstaan niet aan de lokroep van 
de Brèche du Brec d'Utelle (wat een naam!!!) en ze 
nemen er dit extra topje bij. 
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De hoop om een glimp van de Méditerranée op te 
vangen blijkt ijdel. Alleen een troepje berggeiten 
houdt ons gezelschap. 
 

 
Na een welgevulde stapdag (bijna 28km en 9 
stapuren) komen we om 18u45 toe in het kleine 
bergdorp Utelle. Daar is een volksfeest in volle 
gang. De 'jeux de boule'-spelers gaan volledig op in 
hun spel en toveren menig technisch hoogstandje 
uit hun polsen. 
 

 
We nemen een uitgebreid avondmaal in de 
feesttent tussen de dorpelingen en genieten mee 
van de uitgelaten kermissfeer. We moeten wel even 
geduld uitoefenen voor de hoofdschotel. Eerst doet 
een fluitspeler de ronde, begeleid door zwaar 
tromgeroffel. Dan volgt een uitgebreid aperitief 
met porto, pastis (Erics merk!) en zelfs whisky. Het 
voorgerechtje met meloen en hesp opent onze 
magen. Het hoofdgerecht, een stevige vleesschotel 
komt er aan tegen elf uur. Dan proeven we enkele 
kaassoorten. Een stukje taart kan natuurlijk niet ontbreken. 
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Door de continue aanvoer van wijnflessen geraken de nog lege plaatsjes op de tafels snel opgevuld. 
Enthousiast ronddansende mensen bewegen mee op de populaire deuntjes van de disk jockey. Toch 
verloopt alles ordentelijk en beschaafd. Verdere commentaar blijft hier achterwege. Tegen 1 uur in de 
morgen zijn alle Sippels (in prima conditie?) terug in de gîte d'étape. 
 
 
 
 
11 : Utelle – Aspremont       (wo 18 aug 2010) 
 
 

afstand : 23,74 km hoogste punt : 822 m stijgen : 1042 m starthoogte : 813 m 

bewegingstijd : 7u15min laagste punt : 192 m dalen : 1350 m aankomsthoogte : 505 m 

 
 

 
 
 
Vandaag gaan we iets later dan gewoonlijk van start. Dat komt vooral omdat we in een onbemande refuge 
zitten. De afwas en de opkuis zijn voor onze rekening. 
 
In de voormiddag trekken we door de vallei van de Vésubie. Deze woeste bergrivier heeft een kloof van 
wel 800m diep uitgegraven op weg naar de Vars. We lopen op een prachtig bergpad en dalen geleidelijk 
af tot op een diepte van 170m hoogte, aan de brug over de Vésubie. 
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Dan gaat het weer bergop naar Levens, waar we picknicken te velde. Intussen heeft Guy definitief beslist 
om de te lange etappe naar Nice op te splitsen. We zullen in Aspremont de bus nemen naar Nice. Morgen 
keren we dan terug om de klus af te maken. 
 

 
In de namiddag stellen we vast dat het GR-pad verplaatst is. Het klopt niet meer met de topogids. Dat is 
nogal vervelend en geeft aanleiding tot onvoorspelbare bokkensprongen. Gelukkig is dit niet altijd in ons 
nadeel, maar de tochtleider moet bijzonder attent zijn. 
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De zon doet nu haar uiterste best om ons zwaar op de proef te stellen. Meestal is ze onze trouwste 
bondgenote, maar vandaag een geduchte tegenstandster. In het achtertuintje van gezellig tafelende 
'inboorlingen' kloppen we aan. Met plezier vullen ze onze drinkbussen. Na een gezellige babbel en een 
kwinkslag nemen we afscheid. Zij vinden die Vlaamse rugzakkers nogal bizar maar ondanks alles toch 
wel sympathiek. 
 
In de afdaling naar Aspremont krijgen we een 
spectaculair uitzicht op de Vars. Die slingert zich 
tussen de vele zandbanken door met op de oevers 
een drukke autostrade en gigantische 
industrieterreinen. Ook de Middellandse Zee is nu 
duidelijk zichtbaar doorheen de wazige luchtlagen. 
 

 
Met de bus en de tram geraken we heel snel, in 
ongeveer 3 kwartier in ons hotel te Nice. Na de 
verfrissende douche pikken we nog een restaurantje 
mee. Een avondwandeling tot aan het strand is voor 
sommigen een must. 
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12 : Aspremont - Nice       (do 19 aug 2010) 
 
 

afstand : 16,80 km hoogste punt : 683 m stijgen : 393 m starthoogte : 505 m 

bewegingstijd : 4u10min laagste punt : 11 m dalen : 840 m aankomsthoogte : 58 m 

 
 

 
 
Zeer vlot geraken we tegen kwart na negen terug in Aspremont, voor een allerlaatste en zeer korte etappe. 
Door 200m te klimmen geraken we op 700m boven zeespiegelniveau. Van hieruit hebben we een mooi 
overzicht op de Vars en het kustgebied.
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Geleidelijk aan zakken we af naar de chique villa's 
en residentiële wijken en trekken we de straten van 
Nice binnen. 
 

 
In La Maison de l'Environnement bereiken we het 
officiële eindpunt van de GR5. Daar worden we 
opgewacht door een reclamevent die een 
groepsfoto neemt. Na veel blabla blijkt tot zijn 
grote spijt dat de GR5-plaketten juist niet meer in 
voorraad zijn. Dat zal ons wel worst wezen. 
 

 
 
Uiteraard stoten we verder door tot aan de 
Middellandse Zee. Juist vóór we de Promenade 
des Anglais bereiken, demarreert Guy met een 
korte maar hevige eindsprint. Zo slaagt hij er in 
om zijn neef Wout met een banddikte (of is het 
een teenlengte?) te verslaan. Voor Guy toch een 
kleine revanche, nadat hij op alle vorige cols 
kansloos geklopt werd. 
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overzicht van de etappes 
 


