
 

Wandeling 8  Blanc Martel pad GR4 / Gorges du Verdon 

 
Kaart 3542 OT en 3442 OT 

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

Vertrek: La Maline 
 
Duur 5 - 6 uur, exclusief pauzes  en eventuele omwegen. 

Routekenmerken 

- Lange tocht (14 km), maar niet moeilijk 
- Bergschoenen verplicht 
- Hoogteverschil ruim 350 meter 
- Neem een zaklamp mee voor de wandeling door de tunnels 

Route: 

De wandeling loopt tussen La Palud en Point Sublime.  De praktijk leert dat het beste is van La 
Palud/Verdon (935m) naar Point Sublime (785) te lopen. Begint u in la Palud reken dan op 8 uur lopen 
(n tegenovergestelde richting is vermoeiender). 
 Rijd met de auto naar het eindpunt Point Sublime en neem hier de bus naar La Maline. Nog beter is om 
met 2 auto’s te komen en vooraf 1 auto bij het eindpunt achter te laten.  

De wandeling begint in La Maline bij Châlet de La Maline. Hier begint u met een afdaling, 350 m de 
diepte in, over een rood-wit gemarkeerd pad met haarspeldbochten. 

Daal de trap van Le Charencon af en volg dan het in lange bochten lopende rotspad tot bij een 
tweesprong (30 min). Kies niet het pad rechts met de stroom mee – met in de verte de loopbrug van 
l’Estelllié – maar ga linksaf en beklim de rechteroever. Het pad gaat langs de rotswand  “La Falaise des 
Cavaliers” en komt uit bij een opeenhoping van neergestorte stenen. 30 m Lager bevindt zich de ingang 
van de grot “La Baume aux Boeufs”(geschikt om in te bivakkeren). U komt op een kruispunt met 
rechtstaf de weg naar La Mescla (het deel van de kloof waar de Artuby en de Verdon samenkomen). 

Vanaf dit kruispunt klimt u naar La Breche Imbert. Dan afdalen via indrukwekkende stalen 
trapladders (240 treden). Het volgende stuk van 3,5 km is vrij gemakkelijk. U komt door 2 tunnels van 
100 m en 670 m (neem een zaklamp mee!). Na de tunnels stijgt het pad en komt bij de weg uit; deze 
volgt u tot Point Sublime. 


