
 

Tour des arêtes de la Bruyère. 
(Lauzet – HAUTES ALPES) 

 
 
 
País / Comarca :  França / Hautes Alpes Ascensió acum. : 730 m. 

Zona :  Briançonnais Descens acum. : 730 m. 
Itinerari :  Circular. Altura Mínima : 1.710 m. 
Època :  L’estiu  Altura màxima : 2.440 m. 

Durada :  3:00 hores.  Alçada sortida : 1.710 m. 
Distancia :  8’00 Km.  Alçada d’arribada : 1.710 m. 

 
 
 
Introducció: 
 
Ruta circular al costat de l’Aiguillete du Lauzet, donant la volta a les Arêtes de la 
Bruyère i visitant Le Grand Lac. 
 
Aproximació: 
 

 Le Pont de l’Alpe (1.710m), de Briançon al Col de Lautaret per la N-91, 
desprès de Monetier-les-bains, un lloc anomenat Le Pont de l’Alpe. 
 
Ruta: 
 
Le Pont de l’Alpe (1.710m – 0:00) – L’Alpe de Lauzet (1.940 m – 0:30) – Cruïlla 
(2.209 m – 1:10) - Coll (2.440 m- 1:50) – Sud Le Grand Lac (2.282 m – 2:00) – 
L’Alpe de Lauzet (1.940 m – 2:40) - Le Pont de l’Alpe (1.710 m – 3:00). 
 
Descripció del recorregut: 
 
Seguim el camí que puja per l’esquerra del torrent du Rif, fins les edificacions de 
llogaret anomenat L’Alpe de Lauzet, (bar-restaurant), cota 1.940 m, deixem a 
l’esquerra la vall per on tornarem, seguim cap a l’est en direcció al Col du 
Chardonnet, al cap d’una estona deixem a la dreta l’inici de la via ferrat de 
l’Aiguillette du Lauzet, seguim pujant, a la següent cruïlla 2.209 m, anem cap 
l’esquerra per la vall, a la dreta ens portaria al Col du Chardonnet, arribem a un 
petit coll (2.440 m), vista espectacular de Le Grand Lac. Ara tenim de baixar cap el 
costat sud del llac, 2.282 m, podem fer-lo directament per un corriol que baixa 
decididament, o seguir cap al nord i baixar per el costat nord i anar vorejant el llac 
fins el costat sud, un rètol ens indica el camí de baixada per un passatge on tenim 
que desgrimpar ajudats per un cable, desprès agafem el corriol que baixa fins Le 
Pont de l’Alp (1.940 m) per finalment resseguir el camí d’anada fins on tenim el 
cotxe (1.710 m). 
 

http://maps.google.es/maps?near=D1091+@45.018066%2C+6.466052&q=&f=p&btnG=Buscar+en+mapa&rl=1�


 
Recomanacions: 
 
Si be es una sortida fàcil recomano portar menjar i passar tot el dia gaudint 
d’aquest meravellós paratge. 
 
Mapes de la zona: 
 
IGN 1:25000 3436 ET Meije-Pelvoux, Parc National des Ècrins. 
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