
 

 

Ascensió a Le Reculet 
Diumenge, 26 de setembre de 2021 

      9.30 h matí



Ascensió a Le Reculet : ~ 8 km 

Resum de l’excursió 

Le Reculet és el segon pic més alt del Jura, superat només pel Crêt de la Neige, que fa 3 
mestres més. Le Reculet és molt visible ja que té una gran creu de metall al capdemunt, 
que va ser carregada per l’esquena d’uns quants homes. Ambdòs pics tenen unes vistes 
magnífiques del llac Leman i en un dia clar també unes vistes espectaculars del massís del 
Mont Blanc. 

Us proposem una caminada per pujar al Reculet atravessant el bosc de La Croisée i 
passant pel costat de la cabana de Narderant,  per un camí rocòs i amb molta pendent cap 
amunt, abans d’arribar al cim. Aquesta cabana disposa de barbacoa i un mirador per 
gaudir le les vistes del llac Leman. Un cop al cim baixarem per un altre costat que és una 
mica més fàcil que el que hem fet per pujar, passant per prats amb flors i vistes molt 
boniques, per tornar al parking del Tiocan.   

Fitxa Bàsica 

Edat recomenada Segons la capacitat de caminar

Dificultat Moderada

Distància total 8 km

Alçada màx. 1719 m

Alçada mín. 850 m

Temps Estimat 4 h + parada per menjar

Punt de sortida Parking del Tiocan

Punt d’arribada Parking del Tiocan

Població Propera Thoiry

Època recomenable Tot l’any, però a l’hivern calen crampons

Adaptada a discapacitats No

Trasport públic Si

Observacions S’han de portar sabates còmodes, aigua, dinar i 
alguna capa més per si fa fred i vent a mesura que 
anem pujant



Direccions 

Comencem la caminata des del Parking de Le Tiocan, a Thoiry.  

Transport 

Podeu arribar al parking de Le Tiocan en cotxe des de Ginebra (20 km). També podeu anar 
en bus fins a Thoiry (el 68,  50 min) i després caminar a Le Tiocan (2.7 km, 40 min ). Si sou 
uns quants que teniu cotxe ho poseu a observacions en l’inscripció i podem organitzar-
nos.  I una darrera opció, pels més esportistes, és arribar-hi en bicicleta (1 hora 15 minuts). 
El circuit és circular i podeu tornar a agafar el vostre cotxe, o bicicleta a Le Tiocan per la 
tornada.   

Sortida/Arribada 

Ens trobem al parking de Le Tiocan a les 9:15 per començar a caminar a les 9:30. 



Dinar 

Si no fa vent podem parar a dinar a dalt al Reculet. 

  

Altres 

Es recomana portar una còpia del recorregut. Les excursions són gratuïtes, tothom hi és 
benvingut, amb o sense mainada. El ritme de la caminada depèn de cadascú, i no hi ha 
lideratge ni és obligatori seguir a ningú. Es poden formar diferents grups en funció dels 
nivells dels caminants. En cas d’accident o de qualsevol inconvenient, no hi ha cap 
responsabilitat per part del Centre Català de Ginebra. Cada caminant es reponsabilitza de 
les seves accions. És a conveniència de cadascú actuar de la forma més correcta. 

Restriccions Covid 19 

S’aplicaran les restriccions vigents a Suïssa. Màxim número de participants - 50 persones. 

Per participar-hi, inscriviu-vos a través de la web 



Mapa del circuit proposat 

https://www.komoot.de/smarttour/4092974/zoom
 

Us hi esperem !!! 

Comissió Excursions del CCG

La Cabuche


