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Nom de la Ruta: Cirque des 
Evettes 

i Gorge de la 
Reculaz 

França 

Comarca: Haut-Maurienne 
(Savoie - Alps) Durada: 03:50 hores 

Desnivell acum.: 600 m. Quilometres: 9’625 Km 

Altura mínima: 2.027 m. Altura màxima: 2.590 m. 

 
 
Sortida/arribada:  Pont St-Clair (2.027 m.) a L’Ecot, a 4 km de Bonneval-sur-Arc.  
 
Itinerari:  L’Ecot (2.027m) – Refugi des Evettes (2.590m) – Cruïlla de Baixada (seguim cap a la cascada) 
(2.530m) – Cascade de la Reculaz (2.500m) – Cruïlla de Baixada (2.530m) – L’Ecot (2.027m) 
 
Descripció:  A l’entrada del pont, un rètol en indica el aparcament per anar al refugi des Evettes, aparquem. 
Seguim la pista uns 100 metres, girem a la dreta cap unes instal·lacions per munyir el bestiar, uns metres abans, 
un corriol surt cap a l’esquerra, senyalitzat amb un rètol. El camí es va enfilant fent esses, trobem un rètol 
(2.349m) que ens dona dues opcions, nosaltres agafem la de l’esquerra que puja decididament cap amunt, 
enllacem amb el camí fàcil (2.462m), al cap d’una estona assolim el coll (2.579m), on podem admirar davant 
nostre el glaciar des Evettes, amb un munt de petits llacs, a la nostra esquerra queda el refugi, seguim cap allà. 
Un rètol en indica el camí cap la cascada, el camí baixa, un rètol en indica L’Ecot per les gorgues, ara seguim 
recte cap a la cascada, podem admirar-la des de tots dos costats, gracies a un pont. Espectacular no te un altre 
nom. Com que la sortida es curta podem quedar-nos una estona gaudint de la força de l’aigua. Tornem en 
darrera resseguint el cingle fins a la cruïlla de baixada. Comença la baixa, el camí es abrupte però el passos mes 
complicats estan equipats, assolim el cingle (2.425m) on podem admirar mentres baixem per la lleixa les gorges 
i la cascada des de un altre angle. El camí se junta amb el riu, que anem resseguint fins a tornar al punt de 
sortida. La baixada es per una zona de lloses de pedra molt perilloses si esta mullat. Tenim que comptar amb 
una hora mes per les parades que anirem fent per gaudir del paisatge. 
 
  Altura Horari KM 
1 L'Ecot 2,027 0:00 0.000 
2 Refugi des Evettes 2,590 1:45 4.177 
3 Cruilla de Baixada 2,530 1:55 4.610 
4 Cascade de la Reculaz 2,500 2:05 5.174 
5 Cruilla de Baixada 2,530 2:20 5.900 
6 L'Ecot 2,027 3:50 9.625 

 
 
GPS:  Trak real.  
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