WANDELING Nr3
Wandeling rond het domein Valcolombe in het bos van Défens
Lengte : ong. 4 km
Duur : 1.30 tot 2.00 uur
Niveau : Promenade – Wandeling - Randonnée

Prettige wandeling !

Draag goede wandelschoenen en neem water mee in de zomer.
Respecteer de omliggende natuur : pluk geen bloemen, planten en verzamel geen takken
en laat geen afval achter in de natuur.
Voor uw veiligheid :
- Telefoonnummer Office de Tourisme : 04.94.67.50.00
- Alarmnummer : 112
WEES VOORZICHTIG MET VUUR : BEDANKT VOOR HET NIET ROKEN TIJDENS DE WANDELING IN HET
HOOGSEIZOEN – VUUR KAN EEN DIRECT GEVAAR OPLEVEREN
Kijk hoe laat U vertrekt !
De wandeling begint bij het domein van Valcolombe.
(Om er te komen: neem vanuit het centrum van het dorp Villecroze de departementale weg nr. 51 richting
Salernes. Ongeveer 50 meter na het bord dat het eind van het dorp (“Villecroze”) aangeeft, draait de D51
met een rechte hoek naar links en ligt een kleine weg voor u: dit is de ”Chemin des Espèces”. Rijd ongeveer
1,3 km over deze weg en u ziet Valcolombe aan uw linkerhand: ga het terrein op en parkeer uw auto voor
de cave.
Er zijn 2 mogelijkheden om aan de wandeling te beginnen:
- U vertrekt bij het domein en u slaat rechtsaf de Chemin des Espèces in (de weg die u zojuist per
auto afgelegd heeft).
- U loopt midden door de wijngaarden terwijl u de cipressenlaan volgt; aan het eind van deze laan
slaat u linksaf en u komt weer op de Chemin des Espèces waar u naar rechts gaat.
Voordat u op de departementale weg komt, slaat u ter hoogte van huisnr. 76 links af en loopt u langs het
huis. Na ongeveer 50 meter neemt u meteen het pad voor u op de vlakke rotsen (volg de gele markering).
Volg de weg omhoog tot aan een versperring, ga eronder door en loop vervolgens verder omhoog langs de
flank van de helling : u volgt deze weg gedurende ongeveer 40 minuten (gele markering). Blijf in dit eerste
deel van de klim even stilstaan om het landschap te bewonderen.
De weg die u volgt komt uit op een breed bospad. Let op: verlaat de gele markering (die rechts verder
gaat) en neem het pad naar links.
U loopt ongeveer 10 tot 15 minuten op dit brede pad terwijl u steeds links aanhoudt (dit gedeelte van de
wandeling is niet gemarkeerd).
Wanneer u een waterbekken ziet, houdt u nog steeds links aan (u laat dus het waterbekken rechts liggen).
U komt bij het eind van het pad, in de buurt van pijlers.
Een erg smalle weg recht voor u gaat de heuvel af: volg deze weg tot beneden (u ziet weer de gele
markering). Neem vooral even de tijd om van het landschap te genieten.
Wanneer u weer terug bent op een asfaltweg, bent u weer op de Chemin des Espèces: sla linksaf - na
ongeveer 600 meter bent u bij uw vertrekpunt en uw auto.
Mis aan het eind van de wandeling vooral niet de wijnproeverij op het Domein.

