
Canyon By Night

Voorziene individuele uitrusting :
Helm, canyon pak, kousen, schoenen, klimbroek, speleo lamp.

Voorziene groeps uitrusting :
Koorden, EHBO, waterdichte ton.

Te voorzien :
Zwemkledij en een badhanddoek. Een 4-uurtje (snack) en een fles water (voor
de aankomst aan de parking).

Belangrijk :
Meld alle medische problemen aan uw gids.

Duur van de activiteit :
3h00
Moeilijkheidsgraad :
Moeilijk

U ontdekt de canyon ‘La
Besorgues’ met het licht van uw
speleolamp. Na een eenvoudige
wandeling van 15 min, volgen
natuurlijke glijbanen en
sprongen tot 5m elkaar op. U
ontdekt hier de grootste
glijbaan van de Ardèche (12m).
Alvorens terug te keren naar de
basis steekt U de canyon over
met een ziplijn van 90m. Geen
enkele hindernis is verplicht.
Deze activiteit is toegankelijk
vanaf 14 jaar.

Canyon met speleo allures,
uniek in z'n soort

Begin wandeling  : 35' Eind wandeling : 1'

Breedtegraad
Lengtegraad

DD.XXXXXX DD°MM'SS,SS"

Aan onze basis hebben wij voor
U een picknick weide, een
gezellige hoek met
leesmogelijkheid om U te
ontspannen en een speelterrein
voor uw kinderen geïnstalleerd
Tijdens juli en augustus is er
eveneens een snack, saladbar
en ijskraam.
Te bezoeken: op 10 min met de
auto: waterval ‘La Pissarelle’,
het dorp Antraigues.
Verschillende wandelingen en
zwemmogelijkheden in de
nabije omgeving.

Wat te doen in de
buurt?

44.72398N
4.30779E

44°43'26,33" N
4°18'28,04" E

Wegbeschrijving
In Aubenas, volg RN102 richting Le Puy, tot Labégude, aan de rotonde neem
de 3de afslag RD578 richting Vals les Bains, volg nu richting Le Cheylard /
Antraigues. Ongeveer 1.5 Km na Vals les Bains, sla linksaf RD243 richting
Labastide sur Besorgues. Volg deze vallei, gedurende ongeveer 9 km, 500 m
voor het dorp, sla rechtsaf, de plaats van afspraak is hier aan de basis van
‘Canyon de la Besorgues’.
Vanaf Aubenas 00u34 / 22Km

GPS

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


