
Wandeling  7 Rondom de Courradour  bij Peyresq 

Kaart: 3541 OT Annot  - St André Les Alpes 

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  Peyresq ( kaart vak 7-1907) 

Duur 4,5 uur 

Routekenmerken 

- Zware wandeling op hoogte, alleen geschikt voor ervaren wandelaars, geen hoogte of 
dieptevrees 

- Bergschoenen strikt noodzakelijk  

Route 

Rijdt met de auto vanaf de camping richting St André Les Alpes en vandaar de D955 volgen richting 
Allos. Vlak voor Thoraume Haute de afslag nemen richting La Colle de St- Michel en vandaar naar het 
bergdorp Peyresq (doodlopend, totaal 1,5 uur rijden). Parkeer langs de weg, de bergweg is smal. 

Loop naar het centrum van Peyresq (ruim 1500 mtr) daar start een prachtige tocht rondom de 
Courradour. Het maximale hoogteverschil van bedraagt 700 mtr. Neem warme kleding mee, op de 
hoogvlakte kan het koud zijn. 

Belangrijk om het pad te vinden naar Courradour. Nadat je Peyresq hebt verlaten zie je onderstaande 
steenformatie, hier gaat het pad recht overheen naar boven, vervolgens  buigt het naar rechts af. 

 

Vervolgens is er maar 1 pad, volg de kleurmarkeringen op de bomen en stem regelmatig onderweg af 
op de kaart waar je bent. 



Het pad gaat stijl omhoog door een bos, goede 
conditie is vereist. Na een stevige klim kom je op 
de morenen van een oude gletscher, nu geheel 
bedekt met vriendelijk groen. Onderweg zie je de 
meest fantastische bloemen. 
Aan het eind van de morene van de gletscher 
volgt een bergpad over veel gruis recht naar 
beneden , in de verte is reeds de hoogvlakte te 
zien met veelkleurige mossen en prachtige 
vergezichten. 
 

 

 

 
 
Het pad: 
 

Vervolgens kom je op de hoogvlakte op ruim 2150 mtr. Met op de top een prachtige rotsformatie, even 
inzoomen met de telelens ! 

 

 
 
Links onderin de foto staat een paaltje, 
desgewenst kun je oversteken (paaltjes volgen) 
richting de schaapskooi La Cabanne Veiille, 
raadpleeg de kaart !!  
 

  
De eigenlijke wandeling gaat echter links om 
weer terug naar Peyresq (kaart raadplegen). 
 
Onderweg passeer je enkele schaapskuddes, 
even later volgt een adembenemende afdaling 
door een met mos overgoten pad. 
 

 



 


