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Montagne de Vic vanaf Pont de Vénéjean   
Lengte       6,9 km  
Hoogteverschil   257 m 
Tijd         2u 7min   
Route van 6,9-km in de buurt van Montbrun-les-Bains, Drôme. Wordt over het algemeen 
ervaren als een redelijk uitdagende route en duurt gemiddeld 2 u 7 min om te voltooien. 
Deze route is geweldig voor Hiken, en je gaat waarschijnlijk niet veel andere mensen 
tegenkomen tijdens je verkenningstocht. De route is het hele jaar open en is op elk moment 
prachtig om te bezoeken.    
Deze wandeling ligt ten noordwesten van Montbrun-les-Bains, een dorp dat is verkozen tot 
een van de mooiste dorpen van Frankrijk. De huizen van dit prachtige hooggelegen dorp 
kijken uit over de lavendelvelden en de Anary-stroom en beschermen het oude 
middeleeuwse kasteel: het Château des Dupuy-Montbron. De thermale baden van 
Montbrun-les-Bains, 2 decennia geleden gerenoveerd, laten u genieten van een oude bron 
en een spectaculair uitzicht. De route begint bij de Pont de Vénéjean en doorkruist Le 
Toulourenc. Het gaat onder andere door de Col de Vic en Pierre-Vortier.  
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Montagne de Buc   
Lengte       13,90 km 
Hoogteverschil   588 m 
Tijd         4u 45min   
In de harmonie van een uitzonderlijk landschap biedt dit bescheiden voorgebergte (1441 m) prachtige 
panorama's over de hele zuidelijke Baronnies.    
Toegang: 1 km van Montbrun les Bains in de richting van Laragne, neem de kleine weg links die naar 
Boucoule leidt. Parkeer bij een steengroeve, kort na de boerderij van Boucoule.    
Ga de combe des Arles op over een breed pad naar de Col des Arles, dan rechtsaf naar de Col du Lac. Neem 
op de pas het linkerpad om rond de lavendelvelden te gaan, en sla dan rechtsaf naar een schaapskooi 
("ruïnes" op de IGN-kaart).    
200m voor de schaapskooi begint de (steile!) klim naar de Buc-rug, buiten de kaart om.    
Kort voor de top is er een grasveld dat beschut is tegen de noordenwind, een ideale plek voor een picknick.    
Vanaf de top is er een panoramisch uitzicht op de Ventoux, de Baronnies, het Fort van Mévouillon, de 
Ecrins, de Montagne de Lure en het Plateau d'Albion.    
Om terug te keren neemt u het pad van de schaapskooi, gaat u bergafwaarts naar een tweede pad dat door 
een dennenbos loopt. Sla linksaf.    
Volg dit pad gedurende 2 km. Je komt in een kennel bij een huis.    
Tegenover de kennel gaat een klein pad naar beneden naar de kapel van La Donne, zeer goed 
gerestaureerd: een magische plek!    
Einde van de wandeling via een steil pad naar de boerderij van Boucoule en de parkeerplaats.    
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The Gorges du Toulourenc   
Lengte       10,0 km 
Hoogteverschil   395 m 
Tijd          3u 9min   
Route van 10,0-km in de buurt van Mollans-sur-Ouvèze, Drôme. Wordt over het algemeen 
ervaren als een redelijk uitdagende route en duurt gemiddeld 3 u 9 min om te voltooien. 
Deze route is geweldig voor Hiken. De beste tijd om deze route te bezoeken zijn van maart 
tot en met november.   
Deze wandeling langs het water bij Veaux in de Drôme neemt je mee naar de Gorges de   
Toulourenc in het Regionaal Natuurpark van de Mont Ventoux. In de buurt van de Pont de   
Veaux die de Toulourenc doorkruist, is een parkeerplaats aangelegd. Het pad leidt je over de 
Gorges via een bospad. U heeft een prachtig uitzicht op de Gorges en de rivier. De terugkeer 
is op waterniveau in de smalle kloven met blauwe wateren. Deze route is niet aan te raden 
voor jonge kinderen, je moet grote rotsblokken beklimmen en sommige passages kunnen 
glad zijn. Schoenen die geschikt zijn voor water worden aanbevolen. Deze cursus moet 
worden vermeden bij regenachtig weer, de rivier kan plotseling overstromen. Het is aan te 
raden om de weersvoorspelling te checken voordat je er heen gaat.   
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Notre-Dame de Sénanque Abbey vanuit Gordes   
Lengte       10,0 km 
Hoogteverschil   335 m 
Tijd          3u   
10,0-km in de buurt van Gordes, Vaucluse. Wordt over het algemeen ervaren als een redelijk 
uitdagende route Dit is een erg populair gebied voor Hiken en Trailrunnen, dus je gaat vast 
andere mensen tegenkomen tijdens je verkenningstocht. De route is het hele jaar open en is 
op elk moment prachtig om te bezoeken. Deze wandeling is gelegen in het Regionaal 
Natuurpark van de Luberon en begint in Gordes, een dorp dat verkozen is tot de Mooiste 
Dorpen van Frankrijk. Gordes, een prachtig dorp gebouwd boven een rotspunt, heeft sinds 
de Gallo-Romeinse tijd een defensieve roeping. Het kasteel, dat sinds de middeleeuwen een 
toevluchtsoord was voor bevolkingsgroepen die op de vlucht waren voor religieuze oorlogen 
en invasies, werd gebouwd in 1031, gevolgd door de steunkerk in de 12e eeuw. De prachtige 
en Provençaalse Abbaye de Sénanque werd ook gebouwd in de 12e eeuw. De laatste, een 
middeleeuws juweeltje, wordt sinds 1148 bewoond door cisterciënzer monniken. De route 
loopt door Fontanille, de Abbaye de Sénanque, de Côte de Sénancole en de Rouguière.  
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Gorges de la Nesque via Monieux 
Lengte       10,1 km 
Hoogteverschil   442 m 
Tijd         3u 30min   
Route van 10,1-km in de buurt van Monieux, Vaucluse. Wordt over het algemeen ervaren als 
een redelijk uitdagende route en duurt gemiddeld 3 u 20 min om te voltooien. Dit is een erg 
populair gebied voor Hiken, dus je gaat vast andere mensen tegenkomen tijdens je 
verkenningstocht. De beste tijd om deze route te bezoeken zijn van maart tot en met 
oktober.   
De Gorges de la Nesque zijn een kloof gegraven door de Nesque in het Monts du  
Vauclusemassief, aan de voet van de Mont Ventoux, die zich uitstrekt van Monieux tot 
Méthamis. Deze route begint in Monieux, een dorp ongeveer veertig kilometer ten oosten 
van Carpentras. Het eerste deel van de route brengt u naar de uitkijktoren van Castelleras, 
die uitkijkt op de Rocher du Cire, een van de meest majestueuze kliffen in de Provence. 
Daarna ga je de kloven in waar je verrast zult worden door een grotkapel uit de 12e eeuw: de 
SaintMichel-de-Monieux-kapel. U keert terug naar Monieux via Lac du Bourget.   
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Colorado Provençal   
Lengte       6,0 k 
Hoogteverschil   165 m 
Tijd         1u 40min   
Route van 6,0-km in de buurt van Rustrel, Vaucluse. Wordt over het algemeen ervaren als 
een redelijk uitdagende route en duurt gemiddeld 1 u 37 min om te voltooien. Dit is een 
populaire route voor Hiken, maar je kunt nog steeds van de stilte genieten op rustigere 
momenten van de dag. De route is het hele jaar open en is op elk moment prachtig om te 
bezoeken   

Deze route vertrekt vanuit het mooie dorpje Rustrel aan de voet van de Monts de Vaucluse 
en brengt u naar een oude roestafzetting. De wandeling genaamd Petit Colorado Provençal 
of de Colorado Provençal de Rustrel vindt plaats in de oude okergroeve. De site dankt zijn 
naam aan de vorm van de rotsen en de grote verscheidenheid aan kleuren. Het uitzonderlijke 
circuit neemt je mee naar de verschillende sites met suggestieve namen: de Witte Woestijn, 
de Sahara, de Feeënschoorstenen... Er zijn verschillende wandelroutes en een rondleiding is 
mogelijk. Honden moeten aan de lijn worden gehouden.   
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Gorges d'Oppedette   
Lengte       6,8 km 
Hoogteverschil  219 m 
Tijd         2u   
Route van 6,8-km in de buurt van Oppedette, Alpes-de-Haute-Provence. Wordt over het 
algemeen ervaren als een redelijk uitdagende route en duurt gemiddeld 1 u 57 min om te 
voltooien. Dit is een populaire route voor Hiken, maar je kunt nog steeds van de stilte 
genieten op rustigere momenten van de dag. De beste tijd om deze route te bezoeken zijn 
van april tot en met oktober.   

De Gorges d'Oppedette, uitgesleten door de rivier de Calavon, bevinden zich in het regionale 
natuurpark Luberon, ongeveer dertig kilometer ten noordwesten van Manosque. Oppedette 
is een opmerkelijk gerestaureerd en bewaard gebleven dorp, gebouwd op een rots, 
overblijfsel van de plaats van een Keltisch-Ligurische oppidum. Het is de verheffing van de 
Montagne de Lure en het plateau van de Vaucluse die heeft geleid tot het wegzinken van de 
kloof die uitsnijdt in de dikke reeks kalksteen die de grote massa van de bergen van de 
Vaucluse vormt. De kalkstenen muren van de kloven zijn veelkleurig. De kloven bieden 
verschillende voorbeelden van grotten, natuurlijke bruggen en zinkgaten. U zult genieten van 
een prachtig uitzicht op de kloven op verschillende punten langs de route, of het nu op de 
parkeerplaats van Belvédères is, het startpunt van de wandeling, of bij de Pont du Grand 
Vallat.   
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Rocher du Midi - Rocher du Turc - Col du Cayron   
Lengte       9,3 km 
Hoogteverschil   532 m 
Tijd         3u 30min   
Route van 9,3-km in de buurt van Gigondas, Vaucluse. Wordt over het algemeen ervaren als 
een redelijk uitdagende route en duurt gemiddeld 3 u 30 min om te voltooien. Dit is een erg 
populair gebied voor Hiken, dus je gaat vast andere mensen tegenkomen tijdens je 
verkenningstocht. De route is het hele jaar open en is op elk moment prachtig om te 
bezoeken   

Deze prachtige wandeling laat je alle Dentelles de Montmirail vanuit elke hoek ontdekken. 
Deze route voert je door de Rocher du Midi, de Rocher du Turc, de Col du Cayron en biedt 
een adembenemend uitzicht op de Pourra. U wandelt aan de voet van de kliffen van het 
Dentelles-massief. Het startpunt bevindt zich op de parkeerplaats van Bacchus in het oude 
dorp Gigondas. Profiteer van uw verblijf om de lokale wijngaard te ontdekken, een van de 
beroemdste in de Rhône-vallei met Gigondas, Vacqueyras, Beaume-de-Venise.   
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Col de Murs   
Lengte       32,3 km   
Hoogteverschil   970 m   
Tijd         9u15min   
Route van 32,3-km in de buurt van Joucas, Vaucluse. Wordt over het algemeen ervaren als 
een uitdagende route en duurt gemiddeld 9 u 5 min om te voltooien. Deze route is geweldig 
voor Hiken en Mountainbiken, en je gaat waarschijnlijk niet veel andere mensen 
tegenkomen tijdens je verkenningstocht.   
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Vaison-la-Romaine - Peyrol   
Lengte      5,8 km   
Hoogteverschil    249 m   
Tijd      2u  
Route van 5,8-km in de buurt van Vaison-la-Romaine, Vaucluse. Wordt over het algemeen 
ervaren als een gemakkelijke route en duurt gemiddeld 1 u 54 min om te voltooien. Dit is een 
populaire route voor Hiken, maar je kunt nog steeds van de stilte genieten op rustigere 
momenten van de dag. De route is het hele jaar open en is op elk moment prachtig om te 
bezoeken   
Mooie wandeling door het bos, in het gemeenschappelijke bos van La Peyre, op de hoogten 
van de Provençaalse stad Vaison-la-Romaine, aan de poorten van het regionale natuurpark 
Mont-Ventoux, in het departement Vaucluse. Onderweg heb je prachtige uitzichten op het 
omliggende landschap en de bossen.   

   

    


