
Tokkelbanen van
Rochecolombe

Voorziene individuele uitrusting :
Helm, klimgordel, leeflijn.

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

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

Belangrijk :
Goede lichamelijke conditie vereist. Meld je medische problemen bij de
begeleider.

Duur van de activiteit :
2h45
Moeilijkheidsgraad :
Gemakkelijk

Uniek in de Ardèche, deze tocht
in de prachtige droge canyon
Vendoule. Na een wandeling
van 25 minuten bereik je de
twee eerste tokkelbanen (10 en
15 meter), vervolgens maak je
een mooie wandeling naar een
richel naar de laatste en langste
tokkelbaan van 75 meter op een
hoogte van 30 meter, die
eindigt aan de voet van de
waterval van Rochecolombe.
Minimumleeftijd voor deze
activiteit is 5 jaar (met speciale
klimgordel), maximumleeftijd 80
jaar.

Zoeven met het hele gezin

Begin wandeling  : 35' Eind wandeling : 10'

Breedtegraad
Lengtegraad

DD.XXXXXX DD°MM'SS,SS"

Talloze wandeltochten vanuit
Rochecolombe. Picknickplaats
naast de parkeerplaats van het
trefpunt en aan de voet van de
laatste waterval (10 min. te
voet). Na je afdaling is een
bezoek aan het karaktervolle
dorp Vogüé op 10 minuten
rijden een aanrader.
Eetmogelijkheden in Vogüé en
Balazuc.

Wat te doen in de
buurt?

44.519176N
4.437305E

44°31'9,03" N
4°26'14,3" E

Wegbeschrijving
Ga vanuit Aubenas richting Vogüé (D4 en dan D579). Ga 2 km na Voguë-Gare
richting Vallon-Pont-d’Arc en vervolgens linksaf richting Lagorce (D1). Sla na
ongeveer 1,5 km linksaf richting Rochecolombe (D401). Rij in het dorp langs
de begraafplaats en sla linksaf. Steek de kleine brug over. De parkeerplaats
bevindt zich op ongeveer 200 m aan de rechterkant. Reken vanuit Aubenas 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


