
Trekking nos Alpes Franceses

19 a 27 de agosto

Oisans e Écrins

O Oisans e o Parque Nacional dos Écrins situam-se na região dos Hautes Alpes em França, 

conhecida como o ‘eldorado das caminhadas em montanha’. Estaremos nesta nova incursão 

pela maior cadeia montanhosa da Europa cerca de 150km a sul da região de Aosta, onde 

estivemos em 2014, e a mais de 600km de Innsbruck, onde estivemos em 2016. A nossa 

actividade seguirá os moldes da de Aosta. 

Os itinerários pedestres caracterizam-se por uma grande beleza paisagística, em ambiente de 

média e alta montanha. Dedicaremos três dias para percorrer outras tantas etapas do GR 54, o 

mítico ‘tour’ do Oisans e dos Écrins. O maciço dos Écrins é dominado pela ‘Barre des Écrins’ 

(4012m) e por 50 cumes com mais de 3000m. Os vales profundos, onde escoam as torrentes dos

ribeiros, alimentados pelo degelo dos glaciares, conferem a este maciço um relevo muito 

pronunciado. É um importante domínio de montanhismo em França, depois do maciço do Monte 

Branco.

Geograficamente, a nossa actividade estender-se-á entre a povoação de La Grave, na região 

do Oisans, e a região de Briançon, separadas pelo col de Lautaret (2057m) e o vale de La 

Guisane, área de acesso à extensa estância de ski de Serre Chevalier, e local de passagem 

frequente do tour de França. 

La Grave está situada a 1500m de altitude, no vale de La Romanche. A povoação é dominada a

sul pelo imponente maciço de La Meije, segunda montanha mais alta do maciço dos Écrins 

(3982m), e pelos seus glaciares. O jardim botânico alpino do Lautaret, a 2100m de altitude, em 

frente aos glaciares da Meije, reúne mais de 2000 espécies de flores dos Alpes e das montanhas 

do mundo. 

Briançon situa-se a 1300m de altitude, a cidade mais alta de França. A sua proximidade da 

fronteira italiana conferiu-lhe o carácter de uma cidade fortificada: as suas fortificações de 

Vauban fazem parte do património da UNESCO. 

1º dia, 19 de agosto 

Viagem de avião Lisboa - Milão e autocarro Milão - local de estadia, em Le Monêtier-les-Bains, no

vale de La Guisane.

2º dia, 20 de agosto - Planalto de Emparis

Esta magnífica caminhada inicia-se na bonita aldeia de Chazelet (1800m), sobre a povoação de 

La Grave. Teremos uma subida do Chazelet até ao planalto. O planalto de Emparis é 

considerado um dos locais mais bonitos dos Alpes. 



O percurso desenvolve-se sempre com um panorama de sonho do maciço da Meije e dos 

seus glaciares, seguindo o percurso do GR 54. Seguiremos até aos lagos Lérié e Noir onde, 

depois de uma pausa contemplativa, em que poderemos também avistar o maciço das Grandes 

Rousses, incluindo o Alpe d’Huez (passagem obrigatória do tour de França), passaremos pelo 

col do Souchet (2450m) e regressaremos ao Chazelet. 

Percorre-se cerca de 14km fazendo um desnível positivo acumulado de cerca de 750m.

3º dia, 21 de agosto - Col d’Arsine e glaciar d’Arsine

Retomamos o GR 54 em Pont d’Arsine (1667m), no vale de La Romanche, sob o maciço da 

Meije. Depois de uma primeira subida, a caminhada desenrola-se entre belas montanhas e é 

fascinante pela diversidade de pontos de interesse: cascatas, pastagens, marmotas, moreias e

lagos glaciares. 

Chegados ao col d’Arsine (2350m) podemos subir pela moreia ao lago do glaciar d’Arsine 

(2451m), e observar a parede frontal do glaciar, aninhado no imponente Pic de Neige Cordier 

(3614m). Ao lado, a Montagne des Agneaux (3664m). 

Passado o col, descemos por um belo trilho, no meio de floresta na parte final, onde terminamos 

na bonita aldeia de Le Casset (1512m), no vale de La Guisane. Aqui podemos visitar a casa do 

Parque Nacional dos Écrins. 

Distância percorrida: cerca de 17km, desnível positivo acumulado aproximadamente 780m.   

4º dia, 22 de agosto - Mont Chaberton

O Chaberton (3131m) está localizado perto da fronteira com a Itália, de que fazia parte até 

1947. Os italianos construíram no seu cimo um conjunto de baterias de canhões, dirigidas para 

Briançon e para a passagem fronteiriça do col de Montgenèvre. Era conhecido como o 

‘couraçado das nuvens’. Depois da segunda guerra mundial foi anexado pela França. Ainda 

hoje se podem ver as torres das baterias nas ruínas do forte.

A subida até ao cimo é longa, mas merece inteiramente a pena: a vista circular sobre os Alpes 

é soberba, em particular para oeste sobre os cumes e os glaciares dos Écrins. Temos 1290m de 

desnível positivo no total (distância 14,1km), dos quais 885m até ao col do Chaberton (distância 

10,4km), de onde já se pode apreciar a vista sobre os Écrins próximos. 

5º dia, 23 de agosto - Briançon

Dia dedicado a Briançon. Dia livre para visitar a cidade. Espera-nos um passeio notável, 

descendo do Fort des Têtes à cidade fortificada de Vauban. O recheio intramuros revela 

inúmeros tesouros, a descobrir ao longo das suas ruelas e das suas muralhas, de onde se podem

apreciar as vistas magníficas sobre os vales ao seu redor.



6º dia, 24 de agosto - Glaciar de la Girose

Neste dia subimos de teleférico de La Grave até ao glaciar de la Girose (3200-3600m), no 

maciço da Meije, onde poderemos apreciar o extenso e fantástico panorama de neve e gelo. 

Aqui teremos ocasião de andar um pouco sobre o glaciar, se as condições atmosféricas e de 

terreno o permitirem, enquadrados por um guia local que nos falará sobre as suas características.

Depois descemos até à estação intermédia do teleférico, onde iniciaremos a nossa caminhada de

descida para o vale da Romanche, de regresso a La Grave.

7º dia, 25 de agosto - De Monêtier-les-Bains a Vallouise 

Esta etapa do GR54 parte de Le Monêtier-les-Bains (1490m) e tem o ponto culminante no col 

de l’Eychauda (2425m), ao pé dos glaciares do Dôme de Monêtier. A parte inicial desta subida

será feita em teleférico (desnível cerca de 700m). Teremos como pano de fundo a Montagne 

des Agneaux. 

Passado o col, dominado por cumes montanhosos, teremos uma descida longa e agradável em 

direcção a Vallouise (1166m), pelo Vallon de Chambran, aninhado em colinas verdejantes e 

onde o pastoralismo está presente. À passagem pela comuna de Pelvoux, com as suas aldeias

características, impõe-se o pico do mesmo nome, um dos cumes mais altos dos Écrins (3943m).

Distância total cerca de 14,5km.

8º dia, 26 de agosto - Grande Lago de Monêtier

Também chamada de ‘volta das arestas de Bruyère’, esta caminhada, que nos leva ao Grande 

Lago de Monêtier, é um percurso clássico da região de Briançon, com a possibilidade adicional 

de observar de perto o ibex dos Alpes (uma espécie de cabra em estado selvagem), abundante 

na zona desde a sua reintrodução no início dos anos 60. 

Partindo de Pont de l’Alpe, a poucos quilómetros de Monêtier, começamos a andar ao longo da

torrente do Rif até às cabanas do Alpe du Lauzet. Daí continuamos a subir em direcção a 

norte até descobrirmos o Grande Lago, alguns metros abaixo. Após o descanso junto ao lago, de 

onde os ibex podem ser observados mais perto ou mais longe, o regresso pode ser feito pelo 

mesmo caminho ou por uma alternativa com alguma adrenalina... 

Percurso com uma extensão de 9km e 730m de desnível (altitude máxima 2425 m).

9º dia, 27 de agosto 

Viagem de regresso: autocarro do local de estadia para Milão e avião Milão- Lisboa.



Alojamento e alimentação 

Ficaremos alojados em Le Monêtier-les-Bains, no vale de La Guisane, rodeados pelas suas 

aldeias e pelas suas montanhas. O alojamento será em quarto duplo em regime de meia-pensão

(inclui pequeno almoço e jantar). Teremos também picnic para levar nas actividades diárias.

Inscrições

As inscrições serão realizadas na sede do Clube, no próximo dia 26 de novembro de 2016, 

sábado, entre as 14h00 e as 17h00.

Cada sócio poderá inscrever-se a si e ao seu agregado familiar, e outro sócio.

Preço e plano de pagamentos

A viagem tem o custo total de 1265,00€ por participante, com o seguinte plano de pagamentos: 

no momento da inscrição deverão ser pagos 131,00€; nos meses seguintes (dezembro, janeiro, 

fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto - 9 prestações), sempre no dia 29 de cada 

mês, deverão ser pagos 126,00€ por mês.

O preço inclui

Voos TAP Lisboa-Milão-Lisboa, em classe económica; 

taxas de aeroporto e combustível no montante previsto à data de orçamentação da actividade; 

transporte terrestre em autocarro de acordo com o programa; 

todos os meios mecânicos a serem utilizados no programa; 

guia local na actividade no glaciar de La Girose; 

alojamento de 8 noites em hotel, em quarto duplo; 

pequenos-almoços, almoços tipo picnic e jantares (excluindo bebidas); 

seguro de acidentes pessoal e assistência em viagem;

gratificações.

Cancelamento - Se a viagem for cancelada pelo participante até 1 de abril de 2016, o Clube 

devolverá as verbas pagas, com excepção de 75,00€ que servirão para despesas de 

cancelamento a que o Clube está obrigado. Após esta data não haverá lugar a reembolso, a 

não ser que haja possibilidade de substituição por um sócio em lista de espera ou, no caso de 

não existir lista de espera, por um sócio indicado pelo desistente.



Muito Importante -  O Clube terá de abrir mão das reservas excedentárias pouco depois desta 

data, não podendo assim garantir vagas na actividade para além dela, mesmo que a capacidade 

inicialmente disponível não esgote. Por esse motivo os sócios interessados em participar devem 

realizar a sua inscrição no dia indicado, sem falta até ao final de novembro. Inscrições limitadas.

Nota final

Alterações ao programa poderão ser feitas por força das circunstâncias, nomeadamente questões

meteorológicas e avarias mecânicas.


