Canyonavontuur
Technische canyoning en
abseilen
Duur van de activiteit :
3h30
Moeilijkheidsgraad :
Sportief

Begin wandeling : 25'

Eind wandeling : 1'

Voorziene individuele uitrusting :
Helm, canyon pak, kousen, schoenen, klimbroek.
Voorziene groeps uitrusting :
Koorden, EHBO, waterdichte ton.

Deze canyon vlakbij de waterval
Ray Pic, in de Gorges de la
Bourges, is ideaal voor een
technische en sportieve
kennismaking met deze
activiteit. Na een wandeling van
35 minuten ontdek je een
ongerept, puur en ingesloten
stukje natuur waar weinig
mensen komen. Abseilen,
sprongen tot 6 meter,
ondergelopen grotgangen en
glijbanen volgen elkaar op. De
minimumleeftijd voor deze
activiteit van een halve dag is
12 jaar.

Te voorzien :
Zwemkleding, handdoek, wat te snacken en te drinken voor bij terugkeer op
de parkeerplaats.
Belangrijk :
Je moet kunnen zwemmen en een goede lichamelijke conditie is vereist. De
stukken te voet gaan over diverse soorten terrein. Meld je medische problemen
bij de begeleider.

Wat te doen in de
buurt?
Wegbeschrijving
Volg vanuit Aubenas de N102 richting Le Puy tot Pont-de-Labeaume. Sla na
het dorp, na de groene brug over de Ardèche, rechtsaf richting Burzet (D536,
daarna D26). Sla na Burzet rechtsaf richting Péreyres (D215), rij het dorp door
en na ongeveer 2 km ook het gehucht Chabron. Het trefpunt ligt 400 m na
Chabron, net voor een grote witte brug. Reken vanaf Aubenas 45 minuten / 32
km.
GPS DD.XXXXXX
DD°MM'SS,SS"
Breedtegraad 44.790714N 44°47'26,57" N
Lengtegraad
4.259636E
4°15'34,69" E

Base Canyon de la Besorgues
Mobiele telefoon :
+33 7 86 22 78 45
+33 4 75 38 67 37
contact@canyon-besorgues.com
www.canyon-besorgues.com

De waterval Ray Pic, een
beschermde plek, ligt op 5
minuten rijden van de basis. Als
je nog even doorrijdt op de
hoogvlakte van de Ardèche
(zo’n 20 km), dan bereik je de
berg Mont Gerbier de Jonc waar
de rivier de Loire ontspringt.
Het dorpje Burzet is ook leuk
om te bezoeken.

