
Grotavontuur

Voorziene individuele uitrusting :
Helm met hoofdlamp, overall, laarzen, klimgordel.

Voorziene groeps uitrusting :
Touwen, EHBO-kit, waterdichte container.

Te voorzien :
Lichte sportkleding (trainingsbroek en t-shirt met lange mouwen), sokken.
Belangrijk: denk aan droge kleding voor na de activiteit.

Belangrijk :
Een goede lichamelijke conditie is een vereiste. De stukken te voet gaan over
diverse soorten terrein. Meld je medische problemen bij de begeleider.

Duur van de activiteit :
3h15
Moeilijkheidsgraad :
Sportief

In het kalksteenmassief van de
zuidelijke Ardèche heeft het
water prachtige vormen
gecreëerd. Na een abseil van 6
meter bereik je via de Aven des
Côtes een onderaardse rivier en
grote ruimtes. Afdalen, kruipen,
deze activiteit vergt een goede
conditie om het parcours
probleemloos te voltooien, maar
een technische speleologische
kennis is niet vereist. Je klimt
naar de oppervlakte via een
speleoladder. De temperatuur in
de grot is ongeveer 13 °C.
Minimumleeftijd 12 jaar.

Een halve dag in een grot,
met abseilen

Begin wandeling  : 15' Eind wandeling : 15'

Breedtegraad
Lengtegraad

DD.XXXXXX DD°MM'SS,SS"

Twee Mooiste Dorpen van
Frankrijk op 15 à 20 minuten
rijden: Vogüé en Balazuc. Op 10
minuten rijden maak je een
wandeltocht in en rond het dorp
Ailhon of je bezichtigt het
kasteelplein van Aubenas.

Wat te doen in de
buurt?

44.593056N
4.377500E

44°35'35" N
4°22'39" E

Wegbeschrijving
U gaat naar Centre E LECLERC te Saint Etienne de Fontbellon. Volg de
RD104a, zuidwaarts, richting Alès, Lachapelle sous Aubenas. U passeert voor
Sport 2000 (links van U), rij 200m verder en U ziet op uw rechterkant de
bakker Roumanet (Quartier Saint Anne). De plaats van afspraak is hier, gelieve
te parkeren zonder de toegang van de winkel te versperren. De grot is 5
minuten rijden met de wagen, parkeer U klaar om weer te vertrekken.
Vanuit Aubenas 2,5 km / 00u10

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


