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Spreekt een natuurvakantie je aan, dan kan de Cévennes onge
twijfeld bekoren. Je vindt er een ruig landschap met een mooie,
rebelse natuur met vele uitschieters zoals de Mont Aigoual en de
Abîme de Bramabiau. Te midden van deze prachtige streek ontdek
je authentieke dorpen die de tand des tijds moeiteloos hebben
doorstaan, en het natuurwonder van de Gorges du Tarn met zijn
machtige kalkwanden moet je een keer gezien en beleefd hebben.
PROGRAMMA
Dag 1 Samenkomst in Le Vigan, een
authentiek middeleeuws dorp aan de
oevers van de Arre. ’s Avonds kennismaking en welkomstdrink.
Dag 2 Geleid bezoek aan de indrukwekkende Grotte des Demoiselles. Nadien kan
je verder toeren door het prachtige landschap, met tal van wandelmogelijkheden.
Naar keuze: een korte tocht, of een langere over het schilderachtige St-Guilhemle-Desert, naar het Cirque de Navacelles,
een natuurwonder dat geklasseerd werd
als nationaal monument.
Dag 3 Samen met een gids dalen we af
in het imposante grottencomplex van
Abîme de Bramabiau met z’n ondergrondse rivier. Vervolgens rondrit met
eigen wagen langs de Col de la Sereyrede
naar de Mont Aigoual (1.567 m), waar je
een korte wandeling kan maken langs
de ʻSentiers des Botanistes’ naar de top.
Daarna terug naar Le Vigan via de Col du
Minier.
Dag 4 Wandeling langs de ʻpromenade des
Chataiqniers’ en bezoek aan het Musée
Cevenol, waar een gids ons rondleidt en
kennis laat maken met de ambachten en
de tradities van de Cévennes.
Dag 5 Vrije dag. Voor liefhebbers werd er
een gezamenlijke wandeling voorzien.
Dag 6 Dagtocht met eigen wagen via
Ganges naar Anduze. Hier bezoeken
we gezamenlijk de ʻBambouseraie de
Prafrance’, een spectaculair bamboebos
met een 100-tal exotische plantensoorten.

DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid): 
€ 561
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.):  € 377
per kind: • 7 t/m 11 j.
€ 226
• 2 t/m 6 j.
€ 175
• -2 j.
€ 67*
alleenreizende: 
€ 827
supplement hond: 
t.p. betalen
(*) Excl. etentjes & drinks = ter plaatse te betalen

Daarna naar het Musée du Desert, waar
een gids ons het verhaal vertelt van de
protestanten en de ‘camisards’ in de regio.
Wie wil kan terugkeren via de Col de la
Triballe en de Col de l'Asclier.
Dag 7 Verplaatsing naar de Gorges
du Tarn.
Dag 8 We starten met een bezoek aan
de ‘Chaos de Montpellier-le-Vieux’, een
eigenaardige, desolate wereld met grillige rotsformaties die door de vroegere
bewoners als spookstad werd beschouwd.
’s Namiddags vrij voor bezoek aan Le
Rozier en Peyreleau met hun pittoreske
straatjes of voor een wandeling vanaf
Le Rozier.
Dag 9 Naar het dorpje Rieisse nabij La
Malène voor een gezamenlijke wandeling tot het prachtige uitzichtpunt over
de vallei van de Tarn ʻRoc des Hourtous’.
In de namiddag nemen ‘Les Bateliers de
la Malene’ ons mee voor een 8 km lange
boottocht door de imposante Gorges du
Tarn met zijn steil oprijzende rotsen.
Dag 10 Busexcursie langs enkele pittoreske plekjes van de Gorges du Tarn:
Meyrueis, Florac, Mende (met geleid
bezoek), St.-Enimie, La Malène en terug
naar Le Rozier.
Dag 11 Geleid bezoek aan een van de
kaaskelders in Roquefort-sur-Soulzon.
’s Namiddags vrij.
Dag 12 Naar ‘het huis van de gieren’,
even buiten Le Rozier. Namiddag vrij.
Aanraders: een wandeling naar Point

IN DE PRIJS INBEGREPEN
Kampgelden incl. elektriciteit • busexcursie
met geleid bezoek aan Mende • boottocht
‘Les Bateliers de la Malène’ • bezoeken o.l.v.
plaatselijke gidsen en incl. toegangsgelden in
Musée Cévenol - Abîme de Bramabiau - Grotte
des Demoiselles - Musée du Désert - kaas
kelder Roquefort en gierenpark ‘Maison des
Vautours’ • toegangsgelden voor bezoeken
aan de Bambouseraie, Chaos de Montpellierle-Vieux • welkomstdrink • 2 extra drinks
• degustatie in kaaskelders Roquefort •
afscheidsetentje • reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Freddy Vrijders

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
18 februari 2019

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 33 of
www.vkt.be/reizen

Sublime langs de breuklijn van de Tarn.
Als orgelpunt wacht je een adembenemend zicht over de gehele kloof.
De niet-wandelaars kunnen een individuele rondrit maken door ‘Le Causse
du Massegros’ en vervolgens door
‘Au confluent du Tarn et de la Jonte’.
’s Avonds afscheidsetentje.
Dag 13 Einde en individuele terugreis. △
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