
Grand Canyon

Voorziene individuele uitrusting :
Helm, wetsuit, sokken, schoenen, klimgordel. Waterdichte container en tas
voor je picknick.

Voorziene groeps uitrusting :
Koorden, EHBO, waterdichte ton.

Te voorzien :
Zwemkleding, handdoek, een picknick en een fles water.

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.

Duur van de activiteit :
5h30
Moeilijkheidsgraad :
Moeilijk

In de bergen van de Tanargue,
in het hart van het dal van de
Borne, ontdek je de pittigste
canyon van de Ardèche. Na een
korte wandeling van 10 minuten
volgen talloze sprongen (tot 8
m), gezwommen stukken en
slechts één abseil (die ook
gesprongen kan worden) elkaar
op. Deze activiteit van een hele
dag vereist een uitstekende
lichamelijke conditie, dit geldt
ook voor de terugweg te voet
van 45 minuten.
Minimumleeftijd 12 jaar. Er
wordt tijd ingelast voor een
picknick.

De pittigste canyon van de
Ardèche

Begin wandeling  : 15' Eind wandeling : 45'

Breedtegraad
Lengtegraad

DD.XXXXXX DD°MM'SS,SS"

Ontdek de bergen van de
Tanargue en de bronnen van de
rivier de Ardèche te voet of op
de fiets en stop voor een hapje
tussendoor bij de Auberge de la
Croix de Bauzon.

Wat te doen in de
buurt?

44.623465N
4.049233E

44°37'24,47" N
4°2'57,24" E

Wegbeschrijving
Volg vanuit Aubenas de N102 richting Le Puy tot Lalevade-d’Ardèche. Hou bij
de rotonde aan de ingang van het dorp links aan richting Jaujac. Ga in Jaujac
richting La Souche, Col de la Croix de Bauzon (D19). Blijf op de bergpas nog 3
km op de D19. Sla op het kruispunt linksaf richting Loubaresse (D24). Sla na
1,2 km rechtsaf richting Les Chambons. Rij na dit gehucht door op een
geasfalteerd weggetje door het bos. Het trefpunt is na 1,5 km bij het bord
‘L’Escalade en Ardèche’. Reken vanuit Aubenas 1.10 uur / 51 km.

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


