Cocoon Canyon
Canyoning en wellness in de
natuur van de Ardèche
Duur van de activiteit :
2h30
Moeilijkheidsgraad :
Gunstige

Begin wandeling : 2'

Eind wandeling : 1'

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

Je bereikt de meest ingesloten
plek van de canyon in de vallei
van de Besorgues vanaf onze
basis via twee tokkelbanen van
120 en 30 meter. Je daalt de
rivier af in sprongen tot 5 meter
en van glijbanen tot 12 meter.
Je keert terug naar de basis met
een tokkelbaan van 90 meter.
Na een warme douche eindelijk
ontspanning, en wel in een
houten bubbelbad midden in de
natuur. Een onvergetelijk
wellnessmoment! Reken op
1.30 uur canyoning en 1 uur
spa.

Te voorzien :
Zwemkleding, handdoek, wat te snacken en te drinken voor bij terugkeer op
de basis.
Belangrijk :
Je moet kunnen zwemmen en een goede lichamelijke conditie hebben. De
stukken te voet gaan over diverse soorten terrein. Meld je medische problemen
bij de begeleider. Hou je aan de regels van de spa en de sauna.

Wat te doen in de
buurt?
Wegbeschrijving
Volg vanuit Aubenas de N102 richting Le Puy tot Labégude. Neem op de
rotonde de derde afslag D578 naar Vals-les-Bains. Volg Le Cheylard /
Antraigues. Sla ongeveer 1,5 km na Vals-les-Bains linksaf (D243) naar
Labastide-sur-Besorgues. Volg de vallei ruim 8 km en sla 500 m voor het dorp
rechtsaf richting Labro. Het trefpunt is onze basis, Base Canyon de la
Besorgues. Reken vanaf Aubenas 30 minuten / 22km.
GPS DD.XXXXXX
DD°MM'SS,SS"
Breedtegraad 44.72398N
44°43'26,33" N
Lengtegraad
4.30779E
4°18'28,04" 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

Onze basis heeft een
schaduwrijke picknickplaats,
een gezellige zithoek om te
lezen of bij te komen,
speeltoestellen voor de kinderen
en een snackbar in juli en
augustus. Te zien in de buurt:
de waterval Pissarelle en het
dorp Antraigues. Diverse
wandeltochten en
zwemplaatsen in de nabije
omgeving.

