
Reuzenabseil

Voorziene individuele uitrusting :
Helm, klimbroek, zitje.

Voorziene groeps uitrusting :
Touwen, EHBO-kit.

Te voorzien :
Sportkleding, wandelschoenen, brillenkoord. Steek lang haar op. Iets te
snacken en te drinken voor bij terugkeer op de parkeerplaats.

Belangrijk :
Iemand die nergens van weet verrassen met deze activiteit is geen goed idee.
De terugweg via het pad is vrij sportief, we verlangen van de deelnemers dat
ze ons helpen met het dragen van het materiaal. Bij sterke wind gaat de
activiteit niet door. Stel de begeleider op de hoogte van je medische
problemen.

Duur van de activiteit :
4h00
Moeilijkheidsgraad :
Moeilijk

Op zo’n 15 km ten oosten van
Vallon-Pont-d’Arc en op enkele
meters van de toeristische route
van de Gorges steekt de
Autridge 250 meter boven de
Ardèche uit. We dalen eerst 5
meter af van de bergwand en
na een overstappunt nog eens
180 meter in een vrije abseil.
We raken de grond op een
richel op 70 meter boven de
rivier. We klimmen via een steil
pad weer naar het vertrekpunt.
Deze activiteit is haalbaar voor
beginners zonder ervaring in het
abseilen, maar houd er rekening
mee dat de hoogte in het begin
indrukwekkend kan overkomen
en dat de terugweg vrij pittig is.
Minimumleeftijd 12 jaar.

De Gorges in vogelvlucht

Begin wandeling  : 2' Eind wandeling : 40'

Breedtegraad
Lengtegraad

DD.XXXXXX DD°MM'SS,SS"

Je kunt wandelen langs de
Ardèche en er zijn veel
zwemplaatsen. Op een kwartier
rijden ben je bij de fraaie Pont
d’Arc. De nabootsing van de
grot Chauvet ligt op 20 minuten
rijden.

Wat te doen in de
buurt?

44.362595N
4.466562E

44°21'45,34" N
4°27'59,62" E

Wegbeschrijving
Volg vanuit Vallon 17 km de D290, de Route Touristique des Gorges de
l’Ardèche. Let op: ongeveer 3 km na de ingang van het kampeerterrein Gaud
gaat een onopvallend weggetje aan je rechterhand naar de Belvédère
d’Autridge (het bord staat er niet altijd). Dit is ons trefpunt. Zet je auto op de
daarvoor bestemde plaats. Reken vanuit Vallon-Pont-d’Arc 20 minuten / 17 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


