
ROUTE 18 
La Route des Ecouges 

 
- Duur: 4 uur 30 minuten 
- Afstand: 100 km 
- Hoogteverschil: 1850 meter 
- Moeilijkheidsgraad: 4 

 
Zeer inspannende tocht met voldoende momenten om te herstellen. Geniet van de 
schitterende panorama’s. 
 
Vertrek vanuit Villard de Lans. Neem de D531 via de Gorges de la Bourne, een 
gelijkmatige afdaling langs rotsen en door tunnels tot het plaatsje Choranche. Vier kilometer 
na Choranche en voor Pont en Royans gaat u rechtsaf via de D292 naar het plateau van 
Presles. Een erg mooie maar lastige klim van 8 km (10%). Na het dorpje Presles neemt u de 
D31 richting Le Fas, 4 km. vals plat. Bij de Auberge du Fas gaat u linksaf en daalt stijl af 
naar St. Pierre de Chévennes tot de N532 ca. 15 km lang en vlak via Izeron, Cognin Les 
Gorges en Rovon tot St. Gervais. Na het dorp gaat u rechtsaf via de D35 naar St Gervais en 
Les Ecouges. Een zeer lange maar gelijkmatige klim van 12 km (7%) tot Les Ecouges. Let 
op dat u licht bij u heeft voor in de tunnel (met scherpe bocht en stijgend). Wellicht is het 
raadzaam om af te stappen en dit traject te voet af te leggen. Al lopend heeft u de tijd om bij 
te komen van de zware klim en om bovendien te genieten van het unieke uitzicht o.a. over de 
kronkelende weg die zo’n 300 m lager begint. Na deze ‘gedwongen’ pauze hervat u de klim 
van 3 km tot de Col de Roméyère. Vanaf hier daalt u af naar de Gorges de la Bourne via 

Rencurel (en hotel Le Marronnier). 
Onderaan in La Balme de Rencurel 
gaat u linksaf via de D531 om 
gedurende 11 kilometer omhoog te 
klimmen tot Villard de Lans. 
 

 
N.B. 
Route vanuit hotel Le Marronnier: 
U start vanaf het terras van Hotel Le Marronnier en gaat rechtaf richting La Balme de 
Rencurel. In la Balme gaat u rechtsaf over de D531 richting Choranche. Vanaf hier kunt u 
de route beschrijving zoals hierboven beschreven weer aanhouden tot het moment dat u het 
hotel weer passeert.  
Totale afstand vanuit het hotel: 74 km 
 


