WANDELING N°2
Van Kapel Saint-Victor naar Combe d’Aillaud
Lengte : 8.5 km
Totaal hoogteverschil : 800 m
Niveau : Promenade – Marche - Randonnée

Bonne promenade !!

Zorg voor goede wandelschoenen, iets om te eten en minimaal 1 liter drinkwater. Respecteer de
omliggende natuur: pluk geen bloemen of planten, laat geen afval achter in de natuur.
Voor uw veiligheid :
- Telefoonnummer Office de Tourisme : 04.94.67.50.00
- Hulp bij noodgevallen : 112
VOORZICHTIG MET VUUR : LIEVER NIET ROKEN GEDURENDE EEN WANDELING IN HET HOOGSEIZOEN ;
VUUR KAN EEN DIRECT GEVAAR BETEKENEN
Markeringen:
Volg de gele tekens, die zo nu en dan op het wandelpad zijn aangegeven.
Let niet op de rode pijlen (botanische route).
Een gele streep: weg volgen.
Een gele hoek: afslag in de richting van de pijl.
Een geel kruis: u bent verkeerd gelopen; ga terug naar
de vorige markering.

Houd uw vertrektijd in de gaten !
De wandeling begint op het plein voor de ingang van het kerkhof. Neem links de kleine trap naar beneden
en loop langs de kapel Saint Victor. Ga naar beneden over de trap voor de Gloriette en volg de weg tot
aan de verbindingsweg Villecroze-Salernes.
Sla rechts af. Ga na zo’n 20 m rechts Chemin des Espèces in en neem vervolgens de 1e weg rechts voor
huisnummer 76. Voordat de weg weer gaat dalen, neemt u meteen de weg over de vlakke rotsen.
Volg de weg naar boven tot aan een versperring. Ga onder de versperring door en vervolg de weg naar
boven op de flank van de heuvel. Volg deze weg ongeveer 30 minuten.
U komt nu uit op een belangrijk pad. Hierop gaat u naar rechts. U volgt dit brede pad gedurende ongeveer
10 minuten. (U bent nu ongeveer 50 minuten onderweg).
U komt nu uit op de Route Départementale die Villecroze met Aups verbindt.
U steekt de weg over en neemt het pad rechts naast de tank. Iets verder gaat aan de linker zijde een pad
verder in westelijke richting, maar u neemt de weg die naar rechts gaat. 50 m verder draait de weg
werkelijk naar links in een rechte hoek en heeft rechts en recht vooruit 2 andere wegen, die we beide niet
nemen. Laat u niet afleiden door de ernaast liggende kleine paden maar blijf de weg volgen.
U heeft nu een zeer mooi uitzicht op het dorp Tourtour en het Massif des Maures. Men ziet links van
Tourtour de Tour Grimaldi, een Saraceense toren.

Als u heeft het plein voor de opslagtank ongeveer 45 minuten achter u heeft liggen wordt de loop van het
pad veel minder duidelijk maar volg het in noordelijke richting. Oriënteer u met behulp van de
markeringstekens op de grond. Na 50 meter komt u bij een splitsing: neem het rechter pad.
Iets later komt u bij een, zoals u kunt zien, ingestort stapelstenen muurtje (restanque), waar u langs loopt.
Voor u ligt een groot open veld met op het einde een caravan.
Direct langs het stapelstenen muurtje gaat u rechts door een klein bosje en u komt na 100 m uit op een
goed te herkennen weg. De weg draait naar rechts.
De weg gaat over een vlakte met dennen en steeneiken (chênes verts) en vervolgens neemt u de weg naar
beneden langs de heuvel.
De weg is een beetje rommelig en rotsig.
U zet uw wandeling voort tot aan een grote weg, die u oversteekt (die grote weg gaat rechts richting
Villecroze en links richting Tourtour).
U neemt de weg voor u, die licht naar links afbuigt en dwars door een weiland loopt.
U hoort in de verte het geluid van de waterval. (Links van het weiland kunt u naar de waterkant gaan waar
u een geweldige omgeving heeft voor een picknick. Ga later terug naar het weiland).
Aan het einde van het weiland begint rechts van een grote dennenboom een klein pad.
U gaat langs de beek. U bent nu midden in een dichte begroeiing met lianen. Vervolgens verlaat u de beek
en volgt u het pad.
U negeert een klein pad dat links naar beneden gaat en gaat verder op de weg voor u door een nogal vlak
gebied.
Het pad komt uit op een weg. Hier slaat u naar rechts af.
U komt nu weer uit op de weg van Villecroze naar Tourtour.
Sla linksaf en volg deze weg 30 meter. Daar is een klein pad dat op de heuvel naar beneden gaat.
U bent snel weer bij de weg, die u naar beneden loopt tot aan het metalen veiligheidshek. Ga achter het
hek om en ga ongeveer 50 meter naar beneden. Houd de merktekens op de grond in de gaten en neem het
pad naar rechts. Na ongeveer 100 meter gaat een klein pad omlaag naar rechts. Het pad volgt een
gedeelte van de oude weg naar Tourtour.
Ga naar links en neem de weg naar Villecroze. De weg maakt een grote draai naar links. 100 meter achter
het bord met bebouwde kom Villecroze er op, neemt u de Boulevard des Pins. Die gaat recht tegenover
Hôtel de Rocher naar beneden. Die weg volgt u totdat u weer bij de weg naar het kerkhof uitkomt aan uw
rechterzijde.
Opgelet : Er is erg druk verkeer op deze 100 meter.
Wij hopen dat u een aangename wandeling heeft gemaakt. Als u opmerkingen over de wandeling heeft,
neem dan alstublieft contact met ons op.

