
 

Wandeling 13 van 2e parkeeplaats bij  Lac ‘d Allos (2133 meter)  naar Col 
de l ‘ Encombrette ( 2527 meter) 

 
Kaart 3540 OT Barcelonnette 

Kaart: verkrijgbaar in Nederland bij de wandelwinkel, in Castellane op het grote plein bij de 
sigarenwinkel. Kaart is noodzakelijk, gps alleen is ten zeerste af te raden. 

Vertrek vanaf 2 parkeerplaats in het park Mercantour, ingang Allos. 
Duur 4,0 uur  exclusief reistijd naar en van camping naar 2e parkeerplaats Park Mercantour, ingang 
Allos. 

Routekenmerken 

- Lichte wandeling langs het Lac d’Allos naar kenmerkende toppen achter dit meer  
- Stijging eerst over grote rotsblokken, daarna over een goed begaanbaar zandpad. 
- Bergschoenen verplicht 
- Hoogteverschil ruim 400 meter 

Route 

Rijdt met de auto vanaf de camping via St Andres les Alpes over de D955 naar Allos. Bij binnenkomst 
van Allos staat links een kerk, 50 meter verder gaat u rechtsaf het park Mercantour in. Dit is een 
pittige tocht. Houdt rekening met circa 1 uur 15 minuten vanaf de Camping tot aan Allos, daarna nog 
een kwartier pittig klimmen met de auto naar de 2e parkeerplaats. Bij de eerste parkeerplaats moet u 
entree betalen. Deze parkeerplaats ligt ruim 2 uur wandelen onder het meer van Allos. Ook van dat 
punt kunt u prachtig wandelen naar het meer. Indien u echter het echte hoogtgebergte (Mont Pelat  
3051 meter) in wilt, moet u uiterlijk 9.30 uur op de tweede parkeerplaats zijn, anders is er geen plek 
meer en wordt de bergweg daar naar toe afgesloten. Kijk goed uit op deze bergweg met uw auto. Er 
zijn verschillende diepe sleuven in de weg waar u doorheen moet.  

Aangekomen bij de tweede (gratis en bewaakte) tweede parkeerplaats starten alle wandelingen links 
achterin de parkeerplaats. Alle wandelingen zijn goed gemarkeerd, de paden zijn goed begaanbaar, 
bergschoenen echter een must ! In het gebied leven veel bergmarmotten, gemzen en berggeiten. 



 

 

Wandel  richting het meer van Allos, bij de afslag naar links (naar meer van Allos) gaat u recht uit 
richting Col de l’Encombrette.  U komt uiteindelijk rechts  bovenin  de bovenstaande foto uit. 
 

 
De hoge pieptonen van de bergmarmotten zult u regelmatig horen. 

 



 

 

Aangekomen op  de col is de kans heel groot dat u daar gemzen of berggeiten ziet. Vanaf dit punt heeft 
u een mooi overzicht over de bergwereld om Lac d’Allos, met als onbetwist hoogtepunt  de Mont Pelat.  

Bij terugkeer naar de auto kunt u nog even naar het restaurant gaan aan het meer van Allos. Vanaf de 
splitsing Col l’Emconbrette  /  Meer van Allos is het slechts 10 minuten lopen. 

Het meer is niet geschikt om in te zwemmen. Het water is zeer koud (tot juni is het bevroren) en het is 
zeer diep.  

 


