WANDELING Nr 1
CIRCUIT VIA DE ROMEINSE WEG - TOURTOUR – LES ALUMINES

Afstand : ong. 7 km (Petite Randonnée)
Duur : minder dan 2 uur
Totaal hoogteverschil : 260 m
Niveau : Promenade – Marche - Randonnée

Veel wandelplezier !!

Ga goed voorbereid op pad : draag goede wandelschoenen, neem iets te eten en minimaal 1 liter water
mee. Respecteer de omliggende natuur : pluk geen bloemen of planten, neem geen takken mee, en laat
geen afval achter in de natuur.
Voor uw veiligheid :
- Telefoonnummer Office de Tourisme : 04.94.67.50.00
- Noodhulp : 112
WEES VOORZICHTIF MET VUUR : BEDANKT VOOR HET NIET ROKEN TIJDENS EEN WANDELING IN
HOOGSEIZOEN – VUUR KAN EEN DIRECT GEVAAR OPLEVEREN

Markering :
Volg de gele tekens, die zo nu en da op het wandelpad zijn aangegeven.
Let niet op de rode pijlen.

Pensez à regarder votre heure de départ !!
U steekt Place Général de Gaulle over. Geniet vooral van de koelte van de schaduw van de platanen.
U loopt langs de gemeentelijke school en na 100 meter slaat u op het kleine bruggetje rechtsaf. Daar gaat
de weg meteen omhoog. U bent nu op de goede weg.
Na 200 meter ziet u aan uw rechter kant een kleine kapel, die tegen een groot gebouw is aangebouwd.
Daar loopt u rechtdoor. Kort na een stalen brug verlaat u de asfaltweg en na 50 meter verder omhoog
komt u uit op de oude Romeinse weg.
Vanaf nu is het eenvoudig, laat u leiden, volg de Romeinse weg. (Ga voorbij aan de grindweg rechts en blijf
de asfaltweg ongeveer 20 meter volgen). Ga steeds rechtdoor.

Een half uurtje later komt u uit op een nogal brede asfaltweg. Aan uw rechter kant staat langs een muur
het eerste vrijstaande huis van Tourtour. Loop nog steeds rechtdoor. U komt uit op een licht hellende
vlakte en u ontwaart het dorp Tourtour voor u.
U heeft nu een uurtje gelopen en komt bij een splitsing; neem rechts de richting Beauluc, Bernardin les
Laurons , la Molière.

Een kwartier later neemt u bij de volgende splitsing rechts de Chemin des Tuiliers.
Bij de volgende kruising slaat u rechtsaf en blijft u de Chemin des Tuiliers volgen, om wat later aan een
tamelijke steile helling, die de vallei overheerst, te beginnen. U komt uit bij een privéverblijf. Neem de weg
die naar beneden gaat aan de rechter kant en volg de tekens op de grond. U loopt verder de helling af.
Veel lager, bij de splitsing, neemt u links een pad dat u al slingerend brengt tot bij Les Alumines. De aarde
wordt rood. Vroeger werd hier bauxiet gewonnen.

U komt bij een splitsing. Tegenover u, dwars door de bomen, ziet u een groot gebouw met rode stenen
muren. Neem rechts de rijweg en volg die ongeveer 200 meter. Meteen na de bocht naar links richt u zich
scherp op rechts. Let goed op de markering op de grond. Nadat u een kleine glooiing gepasseerd bent,
neemt u het tweede pad rechts (het eerste pad slaat u over) om diep door te dringen in het dennenbos. U
bent nu ongeveer een half uur van het eindpunt af.
5 Minuten later komt u bij het verzamelpunt van het riool dat vanuit Tourtour naar beneden komt.
De asfaltweg ligt na 100 meter links. Volg die niet. Loop steeds rechtdoor op het pad dat u naar het
vertrekpunt brengt.
U bent er, u bent niet verdwaald. De kring is gesloten.

Wij hopen dat u een aangename tijd heeft doorgebracht.
Mocht u opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

