
Via Ferrata Pont du
Diable

Voorziene individuele uitrusting :
Helm, klimgordel, leeflijn, valdemper.

Voorziene groeps uitrusting :
Touwen, EHBO-kit, waterdichte container. Een bijdrage van € 2 aan de
gemeente Thueyts is inbegrepen bij het tarief.

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

Belangrijk :
Een goede lichamelijke conditie is een vereiste. Meld je medische problemen
bij de begeleider.

Duur van de activiteit :
2h45
Moeilijkheidsgraad :
Sportief

De via ferrata van de Pont du
Diable troont boven de Ardèche
en bestaat uit twee etappes.
Het eerste stuk is redelijk
eenvoudig en ideaal om te leren
omgaan met het materiaal.
Daarna bereik je het tweede
stuk via een tokkelbaan van 90
meter en 40 meter boven de
Ardèche. Voel je je niet
helemaal op je gemak, dan kun
je het parcours voor of na deze
tokkelbaan verlaten. Het tweede
gedeelte is een stuk pittiger en
meer in de hoogte boven de
rivier. Deze via ferrata is
toegankelijk voor beginners en
jongeren vanaf 45 kg en een
lengte van 1,40 meter.

De eerste via ferrata van de
Ardèche

Begin wandeling  : 15' Eind wandeling : 15'

Breedtegraad
Lengtegraad

DD.XXXXXX DD°MM'SS,SS"

Prachtige zwemplek aan de voet
van de Pont du Diable. Vanaf
het trefpunt bereik je te voet de
Echelle du Roi en de Echelle de
la Reine. Een bezoek aan het
charmante dorp Thueyts is de
omweg waard. Je kunt daar ook
eten en er is een picknickplaats.

Wat te doen in de
buurt?

44.672315N
4.222047E

44°40'20,33" N
4°13'19,37" E

Wegbeschrijving
Volg vanuit Aubenas de N102 richting Le Puy. Sla 500 m voor het dorp Thueyts
linksaf richting Le Pont du Diable. Aan het eind van dit weggetje ligt een grote
parkeerplaats. Dit is ons trefpunt. Vanaf Aubenas 30 minuten / 19 km.

GPS
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