
Tweedaagse tocht met overnachting in bivak

 Bivacco Luigi Pascal (2916 m)
op de Tête de Licony 

         Tekst: Robert Weijdert

Om een goed beeld te krijgen van een grote berg moet je niet te laag 
maar zeker ook niet te hoog zitten. Zo is drieduizend meter de ideale 
hoogte om een indruk te krijgen van de afmetingen van de Mont Blanc. 
Het bivakhutje onder de Tête de Licony dat enkele jaren geleden hoog 
boven Coumayeur is neergezet, voldoet helemaal aan deze voorwaarde. 
Bovendien is de wandeling vanaf La Salle zonder meer een van de mooi-
ste die er in dit gebied te maken is.

De route: Bella Cresta (1689 m) – Piginière (1646 m) – alm van Licony 
(1878 m) – Lac de Licony (2555 m) – Col de Licony (2670 m) – Bivacco 
Luigi Pascal (2916 m)

 T2  9 uur  1310 m  1310 m  ja

Tip:	 Het	is	heel	verleidelijk	om	in	de	bivakhut	te	overnachten,	want	het	is	een	plek	
waar	je	veel	langer	zou	willen	blijven.	Dat	kan:	Bivacco	Luigi	Pascal	is	een	fraai	
stenen	gebouwtje	met	16	slaapplaatsen,	schoon	en	praktisch	ingericht.	Voor	
een	overnachting	dien	je	eten	en	een	gasbrander	mee	te	nemen	(pannen	en	be-
stek	zijn	aanwezig)	en	de	overnachtingskosten	achteraf	per	cheque	te	voldoen.

2  Italië



Onderweg
Het startpunt van de route ligt bij Bella Cresta, een gehucht boven La Salle.  
Na een korte afdaling door het bos gaat het verder via de alm van Licony naar het 
gelijknamige meer en de col. Daar verschijnt – vlak voor ons en daardoor des te 
verrassender – het overweldigende, met steile gletsjers behangen massief van de 
Mont Blanc. 
Het laatste deel gaat door puinterrein naar de hut die net onder de top van de 
Tête de Licony (2929 m) ligt. Nog meer dan op de col worden we hier overweldigd 
door de granieten pracht van Mont Blanc, Dent du Géant, Arête de Rochefort en 
Grandes Jorasses.

Routebeschrijving
 P Vanaf Bella Cresta volgen we het door een richtingaanwijzer aangeduide pad 
door het bos omlaag naar het fraaie huisje van Vilotte (wat een grasveldje!).
 P Over de tegenoverliggende helling omhoog naar de brug over de Chambave.
 P Aan de andere kant over een open helling schuin omhoog en vervolgens over 
de almweg naar Licony.
 P Achter de alm in een lange stijging naar het Lac de Licony.
 P Aan de rechterzijde over de grashellingen verder naar de Col de Licony.
 P Hier linksaf het pad volgen, eerst langs een meertje en vervolgens door  
puinterrein naar de col, vanwaar je de hut kunt zien liggen.
 P In 10 minuten eenvoudig naar het eindpunt.
 P Zelfde weg terug

 

Het Lac de Licony op 2555 m. De Grivola en de Gran Paradiso zijn in volle glorie te 
zien met hun gletsjers en rotsgraten.
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Tijdschema
Bella Cresta (1689 m) – alm van Licony (1878 m) 1.30 uur
Al van Licony – Col de Licony (2555 m) 2.30 uur
Col de Licony – Bivacco Luigi Pascal (2916 m) 1.00 uur
Afdaling 3.30 uur
 Totaal 8.30 uur

Routekarakter: Een lange en  
serieuze dagtocht, waarbij goed 
weer een vereiste is, niet alleen 
vanwege de hoogte, maar ook 
omdat je dan optimaal van het 
uitzicht kunt genieten.  
Het hoogteverschil is aanzienlijk. 
De route, die veel wordt gelopen, 
is voldoende gemarkeerd, de  
paden zijn goed. Het deel tussen 
Licony en het meer is wat eento-
nig. De uitzichten zijn grandioos.

Beste periode: Eind juni – midden 
september

Kaart: Carta dei Sentieri 1:25.000, 
nr. 1 Monte Bianco – Courmayeur.

Naar het beginpunt: Van Cour-
mayeur hoofdweg richting Aosta 
en voorbij Morgex afslag La Salle. 
Asfaltweg richting Planaval vol-
gen, naar La Cresta. Goede P.

Horeca: Geen.
Overnachten: Bivacco Luigi Pascal, 

12 slaapplaatsen, geen hutten-
waard. Matrassen, kussens en  
dekens zijn aanwezig. Neem in 
elk geval je eigen brander en eten 
mee. Er is bestek. Het bivak is pas 
een paar jaar oud, ligt fenomenaal 
met uitzicht op de Mont Blanc en 
wordt uitstekend onderhouden. 

Tocht gelopen: zomer 2012.

Praktische info

Afdaling van Bivacco Luigi Pascal naar de Col de Licony. Links de Grandes Jorasses.
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