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Vertrekpunt

Arolla (2000m)

Route

via Pra Gra

Duur

3 uur

Moeilijkheidsgraad

gemiddeld; voor een wandelaar met conditie.

De cabane des Aiguilles Rouges is een absolute aanrader voor iedereen die in deze streek verblijft. Camera niet
vergeten ! De wandeling is gevarieerd en bijzonder mooi en vanuit Arolla niet zo zwaar. Het blijft een hoogteverschil
van ruim 800 meter overbruggen, maar de afstand waarover je dit moet doen is voldoende lang om het
stijgingspercentage binnen de perken te houden.
We beginnen onze toch dus in Arolla (2.000m).
Daar volgen we de richting naar Pra Gra. Je zal
merken dat het eerste deel het zwaarste is. De weg
slingert zich tussen de struiken en bomen redelijk
steil naar boven. Pra Gra is een alpenweide met
enkele oude boerderijen gelegen op een hoogte van
2.479 meter. De donkerhouten gebouwen en de
omliggende besneeuwde bergtoppen lenen zich
perfect voor wat fotowerk. Een prachtige plek om
even halt te houden en te genieten van de
omgeving.

Pra Gra met Mont Collon (3.637m)

Pigne d'Arolla (3.796m) vanaf Pra Gra.

Vanaf Pra Gra lijkt de rest van de
tocht een gewone hoge weg. We
volgen het pad rond La Roussette en
bemerken in de verte reeds de hut.
In de vallei van de Ignes moeten we
een riviertje over. Alpinisten die van
de Cabane des Aiguilles Rouges
komen zullen in deze vallei de Col
des Ignes oversteken om naar de
Cabane des Dix te gaan. Wij volgen
het pad naar de hut dat boven La
Chapelle een rotswand oversteekt.
Geen nood, het is slechts een kort
stuk (ongeveer 6 meter) en er zijn
kettingen aangebracht. Zelfs ik, met
mijn hoogtevrees, had er geen
problemen mee.
De kettingen op weg naar de Cabane des Aiguilles Rouges.

Het laatste deel van de route is weer iets steiler en is met rotsblokken bezaaid. De weg is evenwel goed
aangegeven en stelt niet de minste problemen. Dan bereik je de hut vanwaar je een wondermooi uitzicht hebt over
de omliggende bergtoppen.

De Cabane des Aiguilles Rouges in het
rotsveld.

Je kan dezelfde weg terug nemen, maar wij opteerden om af te zakken naar Lac Bleu (zie streekinformatie over
Arolla). Deze weg is evenwel steil dalen en stelt wat eisen aan je knieën. Van Lac Bleu is er een wandelweg naar
Arolla, of je kan verder dalen naar La Gouille en daar eventueel de bus naar Arolla nemen. In dat geval moet je
vooraf informeren naar de rijtijden van de bussen, want veel rijden er niet naar Arolla.
(JVdB)

