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QUEYRAS

Om de opmars van de Romeinen te stoppen, trok Hannibal richting Italië, over de Alpen. Welke 
weg hij daarvoor juist nam en welke cols hij allemaal overstak, daar blijft men waarschijnlijk 
nog tijden over discussiëren. Grote kanshebber op zijn route is de weg dwars door de Queyras.

In de voetsporen  
van Hannibal

De Queyras moet zowat het meest onbekende 
en authentieke stukje Alpen zijn. Je komt er 
dan ook niet zomaar. De Queyras (spreek uit 
kèra) is niet echt een skigebied in de traditio-
nele zin van het woord. Het is zelfs geen stad 
of dorp. Het is een klein dal in de Franse 
Hautes-Alpes en een prachtig regionaal 
natuurpark. Je komt er enkel via – en bij 
wielerliefhebbers gaat er nu waarschijnlijk een 
belletje rinkelen – de Col d’Izoard en de Col 
Agnel of via de Gorges de Guil. In de winter is 
die laatste de enige weg die erheen loopt.  
Je rijdt dwars doorheen een smalle vallei waar 
de weg in een rotswand is uitgehouwen. Naast 
en diep onder je stroomt een woest kolkende 

rivier, de Guil. De weg is een voorbode van het 
ongerepte natuurgebied dat je verwelkomt.  
Bij veel sneeuwval is de hele Queyras 
simpelweg van de buitenwereld afgesloten.

De Queyras is geen voor de hand liggende 
wintersportbestemming. Er is slechts een 
handjevol liftinstallaties en in de authentieke 
dorpjes is de tijd blijven stilstaan. Of toch 
alleszins erg traag vooruitgegaan. Neen,  
je gaat er niet voor de après-ski of om over 
honderden kilometers pistes te scheuren.  
Je gaat er voor de rust. Voor de traditie. Om 
van de natuur te genieten. Of om te freeriden. 
Want, laat ons duidelijk wezen, veel innerlijke 
rust kennen wij niet in een winter die vol staat 

van het fantastische natuurfenomeen retour 
d’est, oftewel, simpel vertaald: zeer veel sneeuw 
in het noordwesten van Italië en de Franse  
Zuid-Alpen. Het is dan ook geen toeval dat  
wij nu net hier zijn.

Retour d’est
We installeren ons in Hotel Yak Avenir in 
Aiguilles. Yak Avenir is een soort kruising 
tussen berghut en hotel. De sfeer is er 
ongedwongen huiselijk, het interieur en de 
kamers knap ingericht en het eten heerlijk.  
In Aiguilles, een van de acht kleine dorpjes  
in het natuurpark, zitten we uitstekend. Niet 
zozeer omwille van de aanwezigheid van 
skipistes, maar wel mooi centraal. Het is een 
ideale uitvalsbasis voor al onze ontdekkingen. 
Alexia Grossan, de verantwoordelijke van de 
toeristische dienst, stelt ons de verschillende 
dorpjes voor. Dorpjes met elk hun eigenheid 



 fMUST DO’S 

• Ski doorheen de lariksbossen in Abriès.
• Ga toeren in de Queyras, eender waar, het is overal 

even mooi.
• Breng een bezoekje aan Saint-Veran, de hoogste 

gemeente van Europa.

en specifieke mogelijkheden. Het wordt haar 
al snel duidelijk dat wij freeriders zijn. Dat 
maakt de consensus meteen een stuk 
gemakkelijker. We gaan met z’n allen riden 
in Ceillac en Abriès, en toeren rond Arvieux 
en opnieuw Abriès.

In Aiguilles maken we ons een beetje 
zorgen over de sneeuw. Waar zijn nu die 
befaamde massa’s sneeuw, de reden waarom 
we hierheen kwamen? Akkoord, er ligt best 
veel sneeuw, maar niet meteen om wild van te 
worden. Dat gevoel verandert helemaal zodra 
we richting Ceillac en Domaine du Cristillan 
rijden. Eén zetellift en twee erg lange sleep-
liften, meer heb je niet nodig om je prima te 
kunnen vermaken. De pistes, die we bij wijze 
van opwarming aan hoge snelheid afrazen, 
liggen er quasi perfect bij. We amuseren ons 
kostelijk op de flanken van de Collet de 
Sainte-Anne en staan verbaasd over de 
uitstekende kwaliteit van de sneeuw hier.  
De Tête de Girardin, Pic des Heuvières, Rocher 
de l’Eissassa, Pics de la Font-Sancte, … het zijn 
niet meteen ronkende namen, maar vandaag 
vormen ze wel de prachtige backdrop van onze 
speeltuin. Van Ceillac gaat het snel naar 
Abriès. Want laat dat een van de voordelen van 
de Queyras zijn, de gebieden zijn klein, maar 
erg verscheiden, en bovendien rustig en 
makkelijk bereikbaar. Snel van het ene naar 
het andere gebied zoeven om zo bijvoorbeeld 
de zon te volgen, is hier geen enkel probleem.

Klein, maar fijn
Abriès is anders, meer alpiene en een 
uitgelezen terrein voor de gemotiveerde 
freerider. Het Domaine du Haut-Guil leunt 
echt tegen Italië aan en met de Tête du Pelvas, 
de Bric Bouchet en de Pic du Grand Glaiza is 
het uitzicht alweer fenomenaal. Net als in de 
andere skigebieden is het ook hier lekker 
rustig. En wat echt overal in de hele Queyras 
identiek blijft, is het fantastisch zicht op de 
alomtegenwoordige Mont Viso. Het is al even 
geleden dat er nog sneeuw van betekenis is 
gevallen, toch rijden we doorheen droge, lichte 
en borstdiepe poeder. We spelen tussen 
lariksbomen en klieven door onvoorstelbaar 
dikke pakken wit goud in de bossen rond 
Valpréveyre. De afdalingen zijn steil, de 
sneeuw boterzacht. Een korte hike brengt je zo 
op de Tête du Pelvas, waar een onvoorstelbaar 
terrein smachtend aan je voeten ligt. Hier 

krijgen we echt geen genoeg van. Tot het tijd 
wordt om de laatste shuttle vanuit Le Roux 
richting Abriès te halen. Abriès staat voorlopig 
met stip genoteerd op ons lijstje met bestem-
mingen. Tijdens de volgende retour d’est 
weten we waar we moeten zijn.
 
Toerskiparel
Misschien is de Queyras bij de toerskiër of 
splitboarder beter bekend. Als je bereid bent  
te klimmen en te hiken, is dit namelijk een  
uitzonderlijke regio. Het is dan ook geen 
toeval dat we splitboard, vellen, telescopische 
stokken en de rest van onze toerski-uitrusting 
hebben meegebracht. We ontmoeten 
Jean-Philippe Cherbonnier, toerskigids en 
iemand die eigenlijk nooit een lift neemt.  
Dat zullen we geweten hebben. We pikken  
aan bij een van zijn weekstages en vergezellen 
hem en zijn groep gedurende twee dagen 

QUEYRAS
FR

ALGEMENE INFO
Hoogte: 1460 - 2829 m
Open: 20/12 - 06/04
90 km pistes: 20 km zwarte,  
40 km rode, 40 km blauwe
200 km loipes
Funpark: ja
29 liften: 5 stoeltjesliften, 24 sleepliften

PRIJS
Volwassene: € 26,90 (1 d.),  
€ 135,60 (6 d.)
Kind: € 20,20 (1 d.), € 101,80 (6 d.)

VERVOER
Auto: Brussel - Metz - Nancy - Dijon - 
Lyon - Grenoble -  Briançon -  
Guillestre - Aiguilles (1020 km)
Trein: TGV Parijs - Valence of Grenoble
Vliegtuig: Genève (280 km),  
Turijn (150 km)

MEER INFORMATIE
Office de Tourisme du Queyras
FR - 05470 AIGUILLES
Tel. +33 (0)4 92 46 70 34
www.queyras-montagne.com
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