
ROUTE 7 
De “Tour du Canton” via de Col de la Croix Perrin 

 
- Duur: ca. 2 uur 
- Afstand: 55 km 
- Hoogteverschil 412 meter 
- Moeilijkheidsgraad: 2 

 
De tocht voert langs de dorpen Autrans, Lans en Vercors, St. Nizier du Moucherotte, 
Villard de Lans, Méaudre en Autrans. Zeer plezierige tocht voor aan het begin van het 
seizoen. Stop even bij St. Nizier du Moucherotte alwaar u een prachtig uitzicht heeft 
over de Alpen en Grenoble. 
 
Na uw vertrek vanaf het plein Place d’Autrans neemt u de D106 richting Grenoble. U 
beklimt de Col de la Perrin (4 km en 5%) tot een hoogte van 1220 m en daalt af naar Lans 
en Vercors. U rijdt door het dorp heen, nog altijd via de D106, en gaat licht omhoog naar St. 
Nizier. Stop in St. Nizier eens bij “table d’orientation” waar u bij helder weer een prachtig 
uitzicht heeft over de Alpen inclusief de Mont Blanc. Terug wederom via Lans en Vercors, 

linksaf richting Villard de Lans via de 
D531 of via de ‘oude’ weg (route St. 
Donat). In Villard de Lans fietst u richting 
Valence en de Gorges de la Bourne. Bij de 
ingang van de Gorges, bij het dorpje Les 
Jarrands gaat u rechtsaf richting Méaudre 
en Autrans via de Gorges du Méaudret.  

 
 
N.B. 
Deze route is ook uitstekend te fietsen vanuit hotel Le Marronnier 
Vanaf het terras van hotel Le Marronnier gaat u rechtsaf richting La Balme de Rencurel. In 
La Balme gaat u linksaf in de richting van Villard de Lans (D531). Bij Les Jarrands gaat u 
linksaf via de D106 richting Méaudre en Autrans. In Autrans kunt u de routebeschrijving 
zoals hierboven beschreven weer aanhouden tot het moment dat u bij Les Jarrands arriveert. 
Als u bij Les Jarrands arriveert gaat u rechtdoor over de D531 richting de Valence, Gorges 
de la Bourne, La Balme de Rencurel en Rencurel. Net voor La Balme de Rencurel gaat u 
rechtsaf richting Rencurel. Na een stevige klim arriveert u weer bij hotel Le Marronnier. 
Totale afstand vanuit  het hotel: 75 km 
 


