Kortewandelroute 1
Kleur: Geel
Duur: 1.30 uur
Hoogte: Tussen 681-870 meter
Gorges de la monne!
Vertrek vanaf de camping D52-D213-D795 St.Saturnin en dan D119 Olloix.
D) Parkeer achter de kapel, na een kerkhof. Neem rechts (bij de boom) het dalende pad naar Gorges
en ga om de Puy d‘Auzeile.
1) Daal bij de kruising verder naar links, een kort graspad tussen de weilanden.
2) Ga rechtsaf een graspad op dat weer doorloopt onder hoogspanningskabels.
3) Het voetpad komt uit op een boomstammenbrug. Ga over deze brug en volg la Monne, aan uw
rechterhand, tot aan de brug.
4) Ga rechts over de brug omhoog en volg de GR30. Bij een kruising van wegen gaat u rechtsaf.
5) Volg de GR30, ga rechtsaf langs het kerkhof omhoog Rechts aanhouden en u komt uit bij de
parkeerplaats..
Toeristische informatie: * Tussen nr.2 en 5 Gorges de la Monne. Uitzicht op les monts Dore en het
dorp Olloix met 12e en 15e eeuwse kerk. Ruïne van de oude orde van templiers.
Opmerking: * Van nr.4 tot D loopt route 31 gelijk met GR 30.

Kortewandelroute 2
Kleur: Blauw
Duur: 2uur
Hoogte: Tussen 570-850 meter
"Gorges de l`Artiere, Ceyrat"
Vanaf de camping D52-D978-D52 rechtsaf N89 en neem links de afslag Ceyrat.
D) Vertrekpunt, ongeveer 500 meter verder vindt u links goede parkeer mogelijkheden. Volg het
pad.
1) Steek een beekje over bij een brug. Het pad loopt het bos in, boven langs de beek.
2) Na de Dolmen steekt u weer de beek, "St.Genes, over. Na een open plek in het bos gaat u
rechtsaf, een smal steil pad.
3) U komt bij een breed pad, rechtsaf omhoog tot Berzet.
4) Loop langs een overdekte drinkplaats en neem rechts de weg die door Berzet gaat.
5) Bij het verlaten van het dorp, neemt u rechts Chemin du Champ d‘Issart. Enkele honderden
meters verder rechtsaf, een dalend pad. Rechts een muur links een hoop rotsblokken.
6) U komt uit bij een naaldbomenbos. Daal verder rechtsaf.
7) U komt uit bij een bocht van de D133, boven Ceyrat. Daal 50 meter, daarna een sterk dalend
voetpad, achter een muurtje langs de weg. (Of loop door en volg de D133.)
8) Bij kruising rechtsaf l‘avenue de la Châtaigneraie, daarna weer rechtsaf de N89 tot de
parkeerplaats.
Toeristische informatie:
•
Bezienswaardigheden: Dolmen (hunnebedden) de Samsom. Bij nr.4 een drinkplaats.

Kortewandelroute 3
Kleur: Geel
Duur: 2.15 uur
Hoogte: Tussen 370-430 meter
"Les Forts de la Sauvetat, Authezat"
Vanaf de camping gaat u naar de D52 richting de rotonde, links D978 over de A75 meteen links
D797 bij Authezat richting Plauzat.
D) In het dorp Authezat D 797 neemt u la rue Guyot- Dessaigne
richting Plauzat. Bij de 5- sprong gaat u links naar la rue du Coudert tot aan een kruis.
1) Volg rechts le chemin des Pales. Loop om een huis en een ruïne en ga omhoog.
2) Neem bij de kruising rechts een grasweg.
3) Bij een T- splitsing gaat u dalend rechtsaf richting la Sauvetat. Steek de asfalt weg over en loop
door het gehucht de la Sagne.
4) Vlak voor een grote schuur gaat u linksaf. Neem de eerste weg rechts die uitkomt op de D 96. U
steekt over en u gaat via la rue du Chemin- Haut, daarna eerste weg links.
5) Ga op de hoogte van een kruis rechtsaf naar de D96
6) Volg de weg 30 meter naar links. Neem rechts la rue de Chalaniat, daarna gaat u links, dan
rechtsaf langs het stadion.
7) Bij de kruising gaat u rechtsaf, daarna gaat u la rue de Pranly in die uitkomt in het centrum van
de burcht van la Sauvetat Place Chapitel. Bezoek des Forts. Dan gaat u via Quartier la Place voor de
waterbak langs, links aanhouden, links rue de l’Ormeau voor volgende waterbak rechts dalend.
8) Place de l’Ormeau. Vervolgens gaat u 100 meter de D96 op richting Authezat. Daarna gaat u
linksaf le chemin des Fanconniers in die bij het begin van Authezat naar links loopt. Via Place de
l’Eglise.Volg la rue des Courtes. U komt uit op la rue Guyot Dessaigne bij de parkeerplaats.
Route verkorten:
Bij 4 gaat u bij de grote schuur niet linksaf maar rechtdoor tot de D96. Daar gaat u ongeveer 100
meter naar links en dan rechts het pad in richting Authezat. Je komt uit bij nr.8 le chemin des
Franconniers.
Opmerking:
Het is een mooie vlakke route met veel panorama’s. (Fort) Le Sauvetat is een prachtig oud stadje.

Kortewandelroute 4
Kleur: Blauw
Duur: 2 uur
Hoogte: Tussen 400-480 meter
"Les Croix- Basses (Chadeleuf)"
Vanaf de camping D52- D213- A75. Bij montpeyroux eraf, D797- D229- D23
D) Place de la Résistance, midden in Chadeleuf (rechts van Place de la Tour.) Linksaf gaat u dalend
een smal pad in, Passage de la chanche. U steekt over en gaat omhoog Rue Borie in neem daar
rechts la rue François- Pouget.
1) Volg rechts een beschaduwd pad. Bij de splitsing rechts aanhouden.
2) 10 meter verder, net voor het kruis van Pignat, gaat u rechtsaf een dalend hazenpad in. Volg dit
pad tot de weg D229.
3) Steek over en daal linksaf naar rue Robert Oleon daarna gaat u rue Pierre Fourvel in. Bij het zien
van de toren loopt deze straat naar links. Voor de bakker neemt u links rue Charles- Roucher. U gaat
rechtsaf onder een poort door en volgt u het doolhof van steegjes tot aan de kerk.U gaat even rechts,
daarna volgt u linksaf la couze (de rivier), rue de Croix- Basses. U gaat dalend rechtsaf een pad in
dat loopt tot de brug.

4) U gaat de brug niet over, maar u volgt rechts een hazenpad langs de oever tot de volgende brug.
U gaat omhoog via de trap.
5) (Vanaf 5 tot parking loopt ook een groene route) Ga rechts de hoofdstraat in tot de fontein. Neem
de eerste weg links, daarna de eerste rechts en weer links naar la rue Pierre Fourvel. Ongeveer 20
meter voorbij de toren gaat u linksaf en volgt u de route omhoog. Boven links een gote grot te zien.
6) Volg aan de overkant een asfalt- voetpad langs de muurtjes.
7) Bij de weg rechtsaf steekt u rechtsaf over en volgt u meteen het stijgende smalle pad. Loop rechts
om het eerste huis en daal linksaf. Volg de route tot de straatjes. Ga linksaf omhoog naar de kerk. U
loopt om de kerk heen en u komt weer terug bij de parkeerplaats.
Opmerking:
Ondanks een hoogteverschil van 80 meter zitten er een paar flinke klimmen in.
Bij punt 3: "Bij het zien van de toren", bij de brug zie je veel blauwe en groene tekens, let op!
Sommige zijn voor de terugweg.

Kortewandelroute 5
Kleur: Blauw
Duur: 1.15 uur
Hoogte: Tussen 365-495 meter
"L’ Eperon de Pierre - Ancise"
Vanaf de camping gaat u naar de D52- D213- A75 afslag 10 La Ribeyre
1) Bij de afslag van de A75 bij het ronde pleintje begint de route. Volg de weg die langs de A75
loopt tot aan de brocante van La Ribeyre. Ga linksaf een steeg in, tussen de huizen door, die begint
in het oude dorpje La Ribeyre.
2) Voorbij de laatste huizen , gaat u linksaf, u volgt het pad dat snel en lang klimt en uitkomt bij St.
Yvoine. U loopt langs vestigingswallen en u komt op de hoofdstraat uit.
3) Ga 80 meter linksaf, daarna begint een weg rechtsaf. Laat rechts een weg liggen en ga dalend
verder.
4) Bij de splitsing gaat u linksaf en omhoog tot Le Pougelet.
5) U komt uit op de weg en u gaat linksaf richting St.Yvoine voor La Mairie en de school langs.
6) Bij het stenenkruis gaat u rechtsaf een pad op dat licht stijgt, daarna weer dalend (er is hier de
mogelijkheid om naar de orientatietafel) te lopen boven op de heuvel, waar ook een picnic tafel
onder de bomen staat.)
7) Bij de kruising gaat u rechtsaf, steeds dalend.
8) Voor de wijngaard gaat u linksaf een graspad op dat daalt tot La Ribeyre en de Parking.
Opmerking: * Parkeer de auto niet bij het pleintje bij de afrit maar rij langs de A75 naar La Ribeyre
de doodlopende weg in. Net voorbij de Brocante is ruime parkeergelegenheid. En begin de route bij
1.

Kortewandelroute 6
Kleur: Blauw
Duur: 1.30 uur
Hoogte: Tussen 560-700 meter
"Chanonat, Puy de Jussat"
Vertrek vanaf de camping D52-D978 via La Roche Blanche richting Chanonat. U komt vanzelf de
afslag Jussat tegen.
D)Vertrekpunt: Op het kleine plein bij het binnenkomen van Jussat, neemt u het steegje tegenover
het kruis. Loop langs de kerk en place de la Treille.
1) Ga direkt na het laatste huis linksaf.
2) Het pad komt uit op een haarspeldbocht (bij een kruis) van een breed pad. Vervolg de klim
rechtdoor.
3) Tot u een goed pad naar rechts neemt.
4) Vijftig meter voor de weg, tegenover het mini-autocircuit, neemt u helemaal rechts het pad terug
naar Jussat.
Toeristische informatie:
* Halverwege, tussen 1 en 2 loopt scherp naar rechts, een hazenpaadje omhoog. Dit pad komt na
ongeveer 30 meter uit bij enkele grotten. Mooi kruis bij nr. 2.
* Chanonat is een middeleeuws dorpje met steegjes en trappen.
* Kastelen: la Bastille (en de tuinen), Varvasse, Condamine, Chagourdat en Viallevelours.
* In Jussat staat een romaanse kerk uit de 11e/14e eeuw.
* In Chanonat staat een 15e/17e eeuwse kerk. Tevens vindt u er oude ruïnes van het klooster der
Tempeliers.
* Uitzichten over la Comtè, le Forez en le Lembron.

Kortewandelroute 7
Kleur: blauw
Duur: 1.30 uur
Hoogte: Tussen 518-580 meter
"St.Saturnin, les Cotes"
Vanaf de camping via St.Amant-Tallende D52-D213-D795
D) Vertrekpunt in St.Saturnin op het plein du 8 mai, waar het gemeentehuis is. Ga links langs het
gemeentehuis en loop door tot een groot pad.
1) Ga eerst naar rechts, dan na vijftig meter links. Bij het kruispunt waar een kruis staat gaat u links
verder.
2) Bij het kruispunt bij de oude boerderij "de Vocan" gaat u rechtdoor.
3) Uitkomend op een steil pad, gaat u rechts tot de D213.
4) Steek over en ga rechtdoor, dan naar links en neem rechts een klein paadje tussen de velden (een
klein stukje). Dit komt uit op een oplopend pad in noordelijke richting.
5) Loop het eerste pad voorbij en neem rechts het dalende pad. Bij de kruising gaat u rechtdoor (u
verlaat de GR33) het pad tegen de helling.
6) Via haarspeldbochten daalt u af naar de D213 en via de kruising links, neemt u rechts de dalende
weg naar St.Saturnin.
7) Driehonderd meter na de brug over de Veyre, neemt u het eerste grote pad aan de rechterkant.
8) Bij de eerste kruising neemt u links de weg om St.Saturnin terug te komen.
Toeristische informatie:
* St.Saturnin is gebouwd op een rand van vulkanisch gesteente. Het is een heel bijzondere plaats
tussen Gorges de la Monne en de vallei van de Veyre. Sinds lange tijd zijn schilders en wandelaars
onder de indruk van de mooie romaanse kerk en de vestingmuren.
* Veel uitzichtpunten tussen nauwe slingerende steegjes met mooie oude huizen.
* De opbouw van het dorp is duidelijk beïnvloed door de aanwezigheid van een Benedictijnen
klooster (sinds de 12e eeuw). De familie Latour d‘Auvergne was sinds de 13e eeuw eigenaar van
het buitenverblijf.
* De romaanse kerk heeft een piëta en fresco‘s uit de 15e eeuw.
* De achthoekige klokkentoren is de enige toren in de Auvergne die nog intact is.
* Tussen nr. 4 en 6 heeft u een mooi uitzicht over St.Saturnin.
•

Vanaf de kerk en het kasteel kijkt u uit over het oude middeleeuwse plaatsje. Dit uitzicht wijkt
weinig af van het uitzicht in de 15e eeuw. Ver aan de horizon ziet u de Abdij van Randol, die

boven Gorges de la Monne uitsteekt.

Kortewandelroute 8
Kleur:Blauw
Duur: 2 uur
Hoogte: Tussen 380-780 meter
"St.Maurice-es-Allier"
Vanaf de camping D52-D978-D225 in Longues bij de eerste mini rotonde linksaf richting
St.Maurice-es-Allier.
D) Parkeer in de buurt van de kerk. Neem de stijgende weg, la rue de St.Romain. Ga stijgend
rechtdoor. Aan het einde van de verharde weg rechtdoor links aanhouden tot zigzaghek.
1) Ga door dit hek. Stijg meteen naar Puy St.Romain, loop er omheen en ga weer naar beneden aan
de westkant. Een steil stuk zigzag naar beneden.
2) Zigzaghek. Neem rechts een brede weg. Daarna linksaf tot de kruising tot aan de rand van
St.Maurice.
3) Daal naar rechts via een goed graspad tot aan de bebouwde velden. Loop door de velden. Ga aan
het einde rechtsaf. Ga dan terug naar het vertrekpunt.
Opmerkingen:

* Pittige wandeling doordat u de eerste 45 minuten een steile klim moet maken.
* Volg geen oranje-blauwe pijlen.
Toeristische informatie:
* Uitzicht vanaf de Puy St.Romain op de Comté, Val d‘Allier en verschillende Dômes.

Kortewandelroute 9
Kleur: Blauw
Duur: 1.15 uur
Hoogte: Tussen 630-740 meter
"Romagnat - Opme"
Vanaf de camping vertrekt u richting La Roche-Blanche en daarna Chanonat. Daar moet u over de
D-785 richting Opme. Deze wandelroute begint bij het parkeerterrein van Opme.
D) Vanaf het parkeerterrein loopt u omhoog door de rue Delattre de Tassigny tot het kasteel. Ga
linksaf; u ben nu in de straat genaamd des Hautes daarna gaat u rechtsaf een keienpad omhoog.
1) U komt aan bij een weg die naar het centrum van Pneumologie gaat, hier vervolgt u de weg links.
U heeft hier een mooi uitzicht op de vulkaantop "Giroux". Passeer de stal voor runderen "Des
Pradets".
2) Steeds maar lopende om de vulkaantop "Giroux" komt u bij een kruis. Dit kruis wordt door de
plaatselijke bevolking "Monerice" genoemd. Deze weg komt uit op de RN 89.
3) Zonder uit te komen op de route nationaal, gaat u rechtsaf, dan steeds rechtdoor tot een teerweg,
deze weg linksaf 100m volgen.
4) Neem het rechter pad. Als u dit pad rechtdoor afloopt komt u weer in het dorp Opme uit.
Toeristische informatie:
* Kerk van Opme is van de 12e eeuw.
* Prachtig uitzicht op Clermont Ferrand vanaf de Vulkaantop "Giroux".
* In Opme staat een kasteel met tuinen. Deze tuinen zijn te bezichtigen. Het kasteel niet, deze wordt
immers bewoond.

Kortewandelroute 10
Kleur: Blauw
Duur: 1.30 uur
Hoogte: Tussen 330-390 meter
Les Hauts de l’allier, Pérignat sur Allier
Vanaf de camping gaat u naar de D 52 richting Le Cendre, daarna neemt u de D212 tot Pérignat
s’Allier.
D) In pérignat Place de l’Eglise of Place Onslow. Daal voor le Marie af. Ga rechtsaf naar rue du
Moulin. Ga rechts via de trap bij de oude wasplaats. Ga linksaf via de hoofdstraat tot een grote
parkeerplaats rechts. Steek over. Aan het einde van de parkeerplaats bij de splitsing vervolgt u
rechts de weg.
1) Bij de kruising gaat u rechts omhoog, u komt uit bij de weg(D81).
2) Steek over. U loopt langs het kerkhof, daarna gaat u tussen twee dierenfokkerijen rechtdoor.
3) Na een lichte stijging, bij een kruising midden tussen de velden, gaat u rechtsaf een weg in met
wat bomen. U komt op de D212 bij een electriciteits paal. Steek over en ga rechtdoor. Verlaat de
weg naar rechts.
4) Bij een ijzeren kruis gaat u rechtsaf, daarna rechtdoor.
5) U komt uit bij een weg. Ga rechtsaf. Bij de volgende splitsing, laat u een graspad links en gaat u

rechtdoor tot Pérignat, rechtdoor langs de nieuwe huizen. Rechtsaf naar rue de Gazou, daarna
linksqaf rue des Rocher en u komt, rechtsaf onder een poort, weer bij place de l’Eglise.
Opmerking:
Het is een hele makkelijke vlakke route tussen de velden door met uitzicht op het massief du Sancy,
verschillende Puy’s en het kasteel van Saint Bonnet. In begin juni is er het feest van de
vogelverschrikkers.

Kortewandelroute 11
Kleur: Geel
Duur: 2.15 uur
Hoogte: Tussen 370-510 meter
La Butte de Montaigut, Reignat.
Vanaf de camping gaat u naar de D52 Richting Lempdes, D212 Billom, D229 tot rechts Reignat.
D) Parkeer meteen in Reignat, links bij "Point Propre" of iets verder rechts Le Biltou. Loop het dorp
in. Passeer rechts het kruis, u gaat omhoog langs de w.c. en een oude wasplaats. Ga rechtsaf
omhoog. Voor de waterbak gaat u linksaf, daarna rechtsaf omhoog. Ga rechts onder een poort door
om in het fort te komen, en ga er bij de kerk weer uit. Loop langs het kruis en daarna rechstsaf
omhoog een zandweg op.
1) U gaat linksaf bij de kruising. Ga bij de splitsing rechtsaf. Volg dit pad alsmaar rechtdoor tot aan
de weg die uitkomt bij het gehucht des Vegheants.
2) Loop linksaf het gehucht in. Ga rechtsaf, het zandpad op naar beneden. Onderaan het dorpje bij
kruising gaat u rechtdoor. Verlaat het pad rechts, daarna gaat u weer linksaf.
3) U gaat linksaf bij kruising en steeds rechtdoor tot de asfalt weg. Daarna gaat u rechtsaf, en de
eerste links. Loop door Chamoirat. In de scherpe bocht gaat u rechtsaf een bospad rechts volgen.
4) Bij de kruising gaat u dalend rechtdoor. U volgt het pad tot Reignat. U loopt langs het kerkhof,
tot u weer uitkomt bij de parkeerplaats.
Extra mogelijkheden:
A) Bij 3) : op de kruising rechtdoor bezoek het dorpje Giane (40min= heen en terug) en loop weer
terug naar punt 3.
B) Bij 4) : op de kruising linksaf omhoog tot aan de overblijfsels van een kasteel. Daal weer af via
de weg met bomen tot punt 4. Daar dalend linksaf.

Kortewandelroute 12
Kleur: Blauw
Duur: 2.15 uur
Hoogte: Tussen 1030-1173 meter
"Puy de Montenard, Zanieres"
Vanuit de camping over de D52 en de D213 bijna tot de N89 daarvoor links de D5 tot Zanieres.
D) Parkeer uw auto op het kruispunt van D5 en D74. Begin uw wandeling, rechts van de D5 even
voor de kruising. Loop het gehucht Zanieres door.
1) Steek de D74 over. U ziet het bord voor het begin van de route. Ga het pad rechtdoor omhoog.
2) Bij een driesprong neemt u links een breed pad het dennebos in.
3) Bij driesprong, schuin naar links een breed pad steil omhoog.
4) Bij T-splitsing verlaat u het brede bospad en gaat u linksaf het bos in.
5) De weg splits zich. Rechts gaat u omhoog naar de top van de Puy (PR montee).
6) Ga weer langs dezelfde weg terug tot u weer bij nr.5 komt. Neem nu het dalende pad (PR
descente).
7) Na een lange bocht bij het dalen, neemt u een bosweg naar links.
8) Aan de voet van de Puy gaat u linksaf een hazenpad langs de bosrand. Neem na enkele meters
links een breed pad.
9) 150 meter voor de D5, gaat u linksaf om weer terug te komen in Zanieres. Bij T-splitsing gaat u
linksaf. U komt uit op de geasfalteerde weg N74. Ga hier rechtsaf, door het gehucht terug naar de
parkeerplaats.
Toeristische informatie:
* U heeft geweldige panorama’s vanaf de top van de Puy op de bergen van de Domes en de Dore.

Kortewandelroute 13
Kleur: Blauw
Duur: 2 uur
Hoogte: Tussen 633-713 meter
"Gour de Tazenat"
Vanaf de camping Clermont Ferrand-Châtelguyon-daar D78 richting Manzat, dan rechtsaf D 19
richting Gour de Tazenat.
D) Parkeer langs de D19 bij Gour de Tazenat. Neem een pad (verboden voor auto‘s) dat uitkomt bij
de Gour. Ga rechtsaf langs het meer tot het strandje.
1) Ga bij het strand, direkt na een torentje schuin rechts neem het stijgende pad dwars door het bos
tot het dorp les Forges.
2) U komt op de D17, ga rechtsaf, vijftig meter verder links omhoog. Dan rechts aanhouden naar les
Forges, dwars er doorheen.
3) Verlaat het dorp over een teerpad. Ga na een waterpoel rechtdoor over een graspad. Honderd
meter verder is een kruising, neem het pad dat linksaf gaat.
4) Bij kruising links een breed pad tot de D17, ga weer linksaf tot de eerste bocht, ga rechtdoor,

steek teerpad over en ga verder over een breed verhard pad.
5) Na enkele villa‘s komt u bij een kruising ga linksaf en daal over een goed pad. Honderd meter na
het informatiebord gaat u linksaf over een dalend pad naar het meer. U passeert de bar en gaat
rechtsaf om weer bij de parkeerplaats te komen.

Kortewandelroute 14
Kleur: Blauw
Duur: 1.30 uur
Hoogte: Tussen 300-440 meter
"Orcet"
Opmerking: Deze wandelroute is te doen vanaf de camping.
1) U verlaat de camping en gaat linksaf. Direkt weer links langs het riviertje en de camping. Door
het poortje gaat u links omhoog richting het dorp. Steek over en ga na het kruisbeeld rechtsaf, Rue
du 8 Mai.
2) U loopt verder langs een fontein, dan schuin rechtdoor door Rue de la Loue, rechtdoor voorbij de
kerk naar rechts, dan linksaf.
3) Onder een poortje door rechtsaf (mooi uitzicht). Volg de weg naar beneden. Steek recht over, Rue
du Couvent.
4) Bij Cave Raymond Romeuf linksaf naar beneden via Rue de la Barrère naar de D52. Steek deze
weg over.
5) Ga na de gele brievenbus linksaf, niet het bos in. De weg maakt een bocht naar rechts. Bij
driesprong rechts aanhouden. Bij T-splitsing rechtdoor.

6) Bij driesprong rechts aanhouden naar boven. Hier heeft u mooie panorama‘s. Bij 3 sprong
rechtdoor aanhouden naar beneden. Bij volgende T-splitsing rechtdoor omhoog. Boven bij de
driesprong rechts omhoog aanhouden.(Links hazenpad naar Puy de Marmant).
7) Bij T-splitsing rechtsaf omhoog. Blijf een breed pad omhoog volgen. Boven rechts even de berg
op voor een mooi panorama. Laat 3 dalende paden rechts liggen en blijf een breed pad volgen.
(rechts Orcet en de camping). Links tegen de Puy de la Pierre ziet u bio-wijngaarden. Deze wijn is
in het dorp Orcet te koop.
8) Bij, kruising rechtsaf omlaag. Bij de volgende kruising gaat u rechtdoor omlaag.Bij T-splitsing
rechtdoor. Bij kruisbeeld rechtdoor. U komt weer bij de weg D52. Hier steek u over, rechtdoor, het
brugje over, het poortje door, linksaf langs de camping. Aan het eind weer rechtsaf en u bevindt zich
weer op de camping.

Kortewandelroute 15
Kleur: Wit
Duur: 2 uur
Hoogte: Tussen 300-440 meter
"Les Martres de Veyre"
Opmerking: Deze wandelroute is te doen vanaf de camping.
Extra opmerking: Route is aangegeven d.m.v. streepjes, pijltjes of PR op bomen, palen of stenen.
Een X betekent verkeerde richting. U heeft om te wandelen altijd goed schoeisel nodig.
1) Vanuit de camping meteen linksaf, meteen weer links langs riviertje l’Auzon. Rechts het
bruggetje over en bij de kuising oversteken en rechtdoor. Bij het kruispunt links langs het huis steil
omhoog. Rechtdoor langs waterreservoir. Bij T-splitsing rechtdoor. Dan rechts het pad volgen. Bij
T-splitsing linksaf de verharde weg omhoog. Bij kruising rechtdoor.
2) Links tegen de Puy de la Pierre ziet u de biologische wijngaard van Claude Prugnard (deze wijn
is te koop bij; Voie Romaine 52, schuin tegenover de camping omhoog). U gaat hier over een stenen
pad steil omlaag. Pad volgen en rechts aanhouden, langs boerderij. Na stenen kruis rechtdoor

asfaltweg, Chemin de la croix St Sebastian volgen. Rechts aanhouden.Rue sur la Ville rechts
omhoog, dan rechtdoor graspad omhoog.
3) Boven T-splitsing linksaf pad blijven volgen. (De klimmer kan verderop een klein hazenpaadje
omhoog naar Puy de Tobize nemen. Bovenaan linksaf teerweg omlaag volgen tot punt A. In dalende
linkerbocht gaat u rechts een zandpad omhoog, linkerbocht.
4) Bij T-spitsing links de teerweg omlaag (Punt A) Rechts aanhouden. Bij kruising rechtdoor, u
ziet rechts een plantenkas. Aan het eind rechtdoor graspad volgen, alsmaar rechtdoor. Bij Tsplitsing linksaf en bij de volgende T-splitsing rechtdoor. Nu de D52 rechtoversteken en u
komt rechtdoor lopend weer uit bij de camping.
Hier is géén kaartje van!
Kortewandelroute 16
Kleur: Wit
Duur: 2.30 uur
Hoogte: Tussen 300-585 meter
"Notre Dame de Monton"
Opmerking: Deze wandelroute is te doen vanaf de camping.
Extra opmerking: Route is aangegeven d.m.v. streepjes, pijltjes of PR op bomen, palen of stenen.
Een X betekent verkeerde richting. U heeft om te wandelen altijd goed schoeisel nodig.
1) Vanuit de camping schuin oversteken. U loopt de Rue de L’auzon helemaal uit. Dan onder een
laag tunneltje door. Rechtsaf om het vismeer pad volgen. Rechtsaf door de uitgang bij P. Dan
meteen linksaf, deze brede weg volgen tot het riviertje L’auzon. U hoeft er niet doorheen! Links is
een bruggetje. Rechtdoor tot de D213. Oversteken en rechtdoor omhoog.
2) Bij Y-splitsing rechtsaf, daarna bij kruising rechts en bij T-splitsing linksaf alsmaar rechtdoor
omhoog. Bij kuising rechtdoor. Omkijkend heeft u een mooi panorama over Le Crest, La RocheBlanche, Orcet en le Cendre. Bij kruising rechtdoor een boomgaard (noten, kersen, vijgen, appels
en druiven) Bij de T-splising links en meteen weer rechts.
3) Bij de kruising rechtdoor en bij de Y-splitsing rechtdoor. Bij de volgende T-splitsing ook
rechtdoor tot de teerweg. Rechtdoor de weg volgen. Langs een kruis rechtdoor. Bij Y-splitsing
linksaf omhoog. Bij een kruising ziet u links de Notre Dame. De laatste klim!! Dus linksaf. U komt
bij een blauw bord P150m. (Als extra kunt u daar rechts een hazenpaadje, sente de la Cappadoce,
volgen en na 50m vindt u kleine grotten. Neem ‘t zelfde paadje terug).
4) Verder rechtdoor omhoog tot Notre Dame. U gaat rechtdoor over de P. en neem daar een breed
graspad omlaag. Bij teerweg rechts langs grote grotten. (U kunt ze bezoeken maar wel op eigen
risico) Bij T-splitsing links steil omlaag dan rechts la Rue de Presbytere. U komt uit bij een soort
pleintje. Dan linksaf langs het oorlogsmonument, Rue de la Victoire, dan links Montee de Bally.
Rechtdoor Rue de Cheix. U volgt alsmaar deze hoofdstraat.
5) Voor ijzerenkruis linksaf D787 volgen tot voorbij bebouwde kom. In de scherpe bocht naar rechts
neemt u rechtdoor een graspad langs kersenbomen. Bij T-splitsing en kruising rechtdoor tot de
D978. Pas op! Steek (schuin) over en neem het stenen pad langs garage Emard. Volg dit pad tot het
eind. Daar linksaf. Steek dan de D52 over en rechtdoor lopend komt u weer bij de camping!
Hier is géén kaartje van!

Kortewandelroute 17 Door de stad van ISSOIRE
Issoire (stad)
1 Office de Tourisme (bureau van toerisme)
2 Halle aux grains (graanhal-feestzaal)
3 Sous-Prefecture
4 Historial
5 Place de la Republique
6 Abbatiale Saint-Austremoine
7 Ancienne Abbaye Mediatheque (Centre d’Art Roman)
8 Jardin Public
9 Hotel de Ville

U vertrekt van voor de feestzaal (die vroeger de graanhal was). U volgt de boulevard de la Manliere
in de richting van de Sous-Prefecture. Deze cirkelvormige boulevard volgt de richting van de gracht
die vroeger het bolwerk van de stad omgaf. Tegenwoordig is dit een van de meest handel drijvende
delen, met drie voetgangers wegen die u direct ziet. Daal af tot de Charlemagnebrug (Karel de
Grote) die gebouwd werd, zegt men, ter gelegenheid van de doortocht van de keizer door onze stad,
op weg naar Spanje.
Tegenover deze brug begint de straat met dezelfde naam. Voordat u ermee begint, let er eens op dat
men gemakkelijk de bouwgrond van een voormalige versterkte poort ziet. Dit straatje is een van de
drie handels straten, van vitrine naar vitrine komt u in het hart van Issoire.
Direct in het begin van de Rue du Pont(brugstraat) schuilt het beroemde "Maison des
Echevins"(Schepenenhuis) tegen ‘Historial, een wassenbeelden museum dat een bezoek waard is.
Tien scenes met personen op natuurlijke grootte, in prachtige gewaden, tekenen de voornaamste
gebeurtenissen die het leven van de stad heeft gekenmerkt.
U zult een echt genoegen beleven als u het commentaar volgt dat u terugvoert tot de GalloRomeinse tijd. Als u l’Historial verlaat gaat u naar de Place de la Republique die er vlak naast ligt.
Dat is de centrale ruimte van Issoire waar op zaterdag markt wordt gehouden. Daar worden de verse
produkten van de boerderij verkocht. Als u het plein rechts verlaat loopt u langs de booggewelven

die zich vroeger voortzetten tot de hoek Noord-Oost.
Vergeet niet de oude fontein te bewonderen die getuigt van vroegere grootheid. Volg daarna de Rue
Gambetta die u naar het juweel brengt dat de trots van onze stad uitmaakt " de kerk SaintAustremoine". Loop eerst eens door de kerk om de ruimte te bewonderen. Deze romaanse kerk
werd gebouwd (tweede deel twaalfde eeuw) ter ere van Saint-Austremoine die als eerste het
evangelie in deze streek verkondigde. De kerk werd in de 19 eeuw gerestaureerd. De ruimte achter
het koor is er het volmaakste gedeelte van. Let vooral op de beelden die de twaalf tekens van de
dierenriem uitbeelden. Het interieur met twee etages frappeert vooral door zijn afmetingen. Als u
over het middenpad loopt kunt u het geheel dat de kruisbeuk vormt bewonderen. In de dwarsbeuk
rechts trekken twee kapittelen de aandacht; de ontucht en de Annunciatie. Het belang van het koor
zit vooral in de kapittelen die het Mysterie Pascal oproepen. In de linker dwarsbeuk zijn twee
andere kapittelen waard nader bekekente worden; de een beeldt De Goede Herder uit die met de
tong uit de mond loopt onder het gewicht van zijn schaap, de andere vertegenwoordigt de duivel,
gekleed in een vreemd jasje die twee veroordeelden meesleept.
De crypte is een der mooiste ter wereld en de grootste in het midden van Frankrijk. U zult in het
midden een elegant beeld van de Maagd zien; Onze Lieve Vrouwe van het Kostbaar Bloed van
Charlier. In een muur achterin, achter een mooi smeedijzeren hek, bevat het martyrium de relikwiën
van Saint-Austremoine, daterend uit de dertiende eeuw, die in Juli 1983 gestolen werden.

Naast de kerk bevindt zich aan de zuidzijde het oude klooster.
Als anekdote; voor de laatste wereldoorlog beweerde een inwoner van Issoire dat er een
ongelooflijke schat in verborgen was.
Tegenover het Place Altaroche strekt zich het "square" uit, een grote, groene ruimte, ingericht voor
de kinderen, waar men goed kan weg dromen.
Vervolg tenslotte de boulevard in de richting van l’Hotel de Ville(stadhuis) dat uit de vijftiende
eeuw dateert.

Vervolg uw weg tot de Rue Berbiziale, die ook een van de winkelstraten van de stad is. Deze straat
was vroeger de voornaamste avenue van Issoire.
Deze brengt u ook naar de Place de la Republique.
Om nu uw beginpunt weer te bereiken, sla de Rue du Ponteil in (derde voetgangerszone van de
stad). Bij het begin van de straat moet u eens omhoog kijken om het Beffroi (vijftiende eeuw) te
bewonderen.
Ga verder tot de boulevard la salle de fetes(feestzaal) is aan uw rechterhand.
************************
Langewandelroute 1
Kleur: Geel
Duur: 2.30 uur
Hoogte: Tussen 350-565 meter
«Billom, le Turluron»
Vanaf de camping, links D52, na ongeveer 7,5 kilometer rechts de D212.
D) Vertrek aan de overkant van het stadhuis. Quai de Terrail.
1) Ga stroomopwaarts langs de Angaud en neem direkt rechts la rue Boucheries, die door het
middeleeuwse gedeelte gaat.
2) Aan het hoofdaltaar gedeelte van de kerk St. Cerneuf, loopt u la rue l‘Etezon uit langs het huis du
Bailli.
3) Steek de Angaud over. Volg de rue St.Benoît en du College. Aan het eind linksaf, daarna meteen
rechts. U komt op la rue des Cours St.Marie. Ga linksaf. Bij de uitgang van het portaal loopt u
omhoog tot St.Loup kerk.
4) Op de place de la Libertè volgt u la rue du Farbourg St.Loup. Daarna dalend tot de oude
romeinse weg, totaan de Angaud (Boulevard St.Roch en boulevard de la Porte Neuve).
5) Volg de Allèe des Marronniers tot de hoogte van la rue du Mont Mouchet. Op de place Chauffour
loopt u dalend la rue du Jeu de Boules.
6) Loop deze uit tot u bij de oude weg naar Clermont komt. Ga rechtsaf en voor de brug links een
pad, passeer de spoorweg en steekde beek Gueste over.
7) Steek de nieuwe weg over. Neem richting Billom. Na 200 meter neemt u een stenen pad, dat
overgaat in een graspad, dat heel steil naar boven loopt.
8) Bij de eerste kruising rechtsaf, een vlak pad, daarna linksaf, bij de watertoren over een stenen pad
dat tussen les Tuleron loopt.
9) Op het hoogste punt, na de boerderij du Gros Tuluron neemt u het pad dat regelrecht naar de
kapel da la Salette loopt. Hier heeft u een prachtig uitzicht.
10) Vanaf de kapel weer naar beneden tot de kruising. Linksaf een pad dar om de Petit Tuluron

loopt. Bij de kruising onder de ruïnes loopt u dalend richting Billom.
11) U komt uit bij het station (rechts). Steek de weg over naar Clermont en neem aan de overkant de
weg die terugkomt bij het gemeentehuis en het vertrekpunt.
Toeristische informatie:
Bezienswaardigheden: * Oord van de Puy du Petit Turluron. Arkose a Escolore. 14e eeuwse kerk
St.Loup. Kerk van Tinlhat.
* Panorama vanaf de top op Limagne, Comtè, Sancy en Chaînes des Dôme.
* Billom is een oud middeleeuws zeer interssant oord met 11e-13e eeuwse kerk St.Cerneuf.

Langewandelroute 2
Kleur: Geel
Duur: 3 uur
Hoogte: Tussen 920-1000 meter
«Tour du Puy de dôme»
Vanaf de camping via D52-D213 rechts D96 naar Theix dan D778-D52-D941a-D68
D) Vertrek vanaf de Col de Ceyssat, goede parkeer- mogelijkheden. Neem het lager gelegen pad,
onder de notenboom, achter l‘Auberge des Grosmaneau.
1) Neem de houten loopbrug.

2) Ga bij de driesprong rechts. Het pad gaat langzaam omhoog tussen de notenbomen en dan
afbuigend door de heidevelden.
3) U komt bij GR4 en 441, deze volgt u naar rechts.
4) U verlaat de GR, die rechts naar de top gaat. Ga rechtdoor.
5) U loopt op een breed askleurig pad, door het bos naar beneden.
6) Ga bij de driesprong rechts, het pad loopt naar beneden.
7) U komt uit op le chemin des Gouris, die uitkomt op la Fontaine du Berger. Neem rechts dit pad.
8) U moet de privèweg, die naar de Puy de Dôme gaat, recht oversteken, net boven de tol.
9) Steek de D68 rechtover het bos in.
10) Ga bij de kruising naar rechts. Het pad volgend langs het aangeplante dennenbos.
11) U komt op de weg, dichtbij de Col de Ceyssat, weer bij het vertrekpunt van de tocht.
Opmerkingen: * Buiten de route is er een mogelijkheid na Nr.4 om naar de top van de Puy de Dôme
te klimmen en terug naar de Col de Ceyssat via GR4 en GR441.
* Tussen 3 en 4 loopt de route gelijk met GR4-GR441.
Toeristische informatie: Op de wandelroutes ontdekt u verschillende vulkanen.
Kegelvormige: Puy de Par, Puy des Goules, Puy de Fraisse, Puy le Grand Suchet.
Koepelvormige: Puy Grand Sarcoui, Puy le Clierzou ,Puy de l‘Aumône.

Langewandelroute 3
Kleur: Geel
Duur: 2.30 uur
Hoogte: Tussen 518-700 meter
«St.Saturnin, Randol»
Vanaf de camping via St.Amant-Talllende (D52-D213-D795)
D) Vertrekpunt in St.Saturnin op het plein du 8 mai, waar het gemeentehuis is. U neemt de
hoofdstraat richting Issac, bij het oorlogsmonument gaat u rechtdoor.
1) Ga net voor de kruising links een straat in met nieuwe huizen. Buig af naar rechts, langs een
muur van een buitenhuis.
2) Op een bepaald moment kom je uit op de D28. Steek deze weg over en volg de weg naar Randol.
3) Verlaat de geasfalteerde weg en neem een stijgend pad naar links om over 600 meter de drukke
weg te omzeilen.
4) U volgt de weg tot Randol.
5) Neem het pad rechts en buig af naar links. Bij een driesprong neemt u het rechtse pad.
6) Het pad, na de omheining, komt uit op een weide. Door gaan en dan naar rechts afbuigen,
richting het noorden, om op een nieuw goed pad uit te komen, die langs de rand van een hoogvlakte
gaat.
7) Daal af, het bos in, steek een kruising over en ga ongeveer 800 meter door.
8) U komt uit op de D213, deze steekt u recht over en na ongeveer 50 meter buigt u rechts af.
9) U komt uit op een groot pad. Ga rechts en direkt erna links, tot de oude boerderij van Vocan en
neem het pad dat links van dit landgoed loopt.
10) Bij de kruising met een kruis gaat u rechts. Na 200 meter gaat u weer rechts op een bredere
verharde weg. Na dertig meter linksaf om weer het plein du 8 mai terug te komen.
Opmerkingen: * Let op: Van nr.4 tot nr.7 loopt u op privè terrein. Sluit de speciale doorgangen
goed. Er (kunnen) lopen schapen. * Honden moeten aangelijnd zijn. * Blijf op de paden lopen, kom
niet in de weilanden.
Toeristische informatie: * Bezienswaardigheden: St.Saturnin, vallei de la Monne, Gorges de la
Monne, het klooster van Randol, het kasteel van St.Saturnin.
* De abdij Notre-Dame van Randol is een vrij nieuwe abdij, gebouwd tussen 1969 en 1981. Met
een speciale klooster architectuur. Op een mooie herfst-middag in 1960 is de abt naar St.Saturnin
gegaan en de vallei de la Monne ingelopen. Hij was zo onder de indruk van de omgeving, die rust
en meditatie uitstraalde, dat hij een medaille in de vallei gooide. Op een plek, warvan hij niet wist
wie de eigenaar was en of het te koop was...
•
De abdij is te bezoeken. In het open gedeelte is een kapel en een winkel met religieuze en
«eigen» artikelen.

Langewandelroute 4
Kleur: Geel
Duur: 3.00 uur
Hoogte: Tussen 600-800 meter
«Saint-Sandoux»
Vanaf de camping D52-D213-D795 St.Saturnin door dan D28 naar St.Sandoux.
D) Voor de kerk van St. Sandoux neemt u la rue des Barquets. Daarna gaat u rechtsaf ongeveer 50
meter de chemin de la Ceyran.
1) Neem links le chemin Font Coide.
2) Steek een kleine weg over en ga rechtdoor.
3) U komt op de D28. Vevolg die ongeveer 250 links. Neem het eerste stijgende pad links.
4) Neem het tweede pad links, dat uitkomt op de nieuwe D28, op de hoogte van de begraafplaats
van Chaynat. Linksaf haaks omhoog breed pad.
5) Ga rechtsaf, dalend ongeveer 150 meter. Dan naar links en volg het pad parallel aan de D28.
6) Bij de splitsing, ga linksaf en vervolgens rechtdoor.
7) Ga rechtsaf weer naar beneden ongeveer 200 meter en draai linksaf op een pad dat over Ludesse
uitsteekt. Volg dat ongeveer èèn kilometer.

8) Je komt uit op een kleine weg naar Pressat. Ga linksaf en stijg tot aan de boerderij van Pressat.
9) Verlaat de weg en neem links de GR33, die precies achter de boerderij loopt en die stijgt naar de
top van Puy St.Sandoux.(hazenpaadjes)
10) Ga weer dalend over een smal voetpad door het bos.
11) U komt uit op een nieuwe weg, die de top van de Puy verbindt met St. Sandoux. Vervolg de weg
links ongeveer 200 meter en neem rechts weer de GR33 om in het dorp St.Sandoux te komen.
Toeristische informatie: * Panorama vanaf la Croix du Puy over het gebergte van Forez, Livradois
en Limagne.
* Bezienswaardigheden: In St. Sandoux een 12e eeuwse kerk. Kasteel van Travers. Oude
overblijfselen van vestingmuur.
* Tussen nr. 10 en het dorp is een pad aangelegd naar de start van deltavliegers.
* Vanaf nr 8 is het een pittige wandeling zowel stijgend als dalend.

Langewandelroute 5
Kleur: Geel
Duur: 3.30 uur
Hoogte: Tussen 844-1015 meter
«Vallee de la Monne, Fohet»
Vanaf de camping D52-D213 na ongeveer zeventien kilometer links de D5e D788.
D) Place de l‘èglise (kerkplein) van Fohet. Volg ekele honderden meters de weg naar St. Nectaire.
Neem dan het eerste pad links, dat la Courtias doorkruist en vanzelf naar de D145 loopt, na
ongeveer 300 meter.

1) Volg de route links, na 100 m. neemt u het pad rechts.
2) Op de tweesprong bij het beek, gaat u linksaf. Vervolg de route midden door het gehucht Prades
en volg 300 meter de D145.
3) Bij de kruising gaat u linksaf, steek la Monne bij de molen van Prades. Ga het eerste steigende
pad rechts.
4) Ga dalend rechtsaf om 200 meter verder een pad linksaf te nemen.
5) U komt bij een kruisend pad. Ga rechtsaf en kom uit bij Fontmarcel. Loop het dorp door, ga voor
het fontein/drinkplaats langs en loop rechtdoor richting naaldbomen.
6) Bij het verlaten van het dorpje, daalt u af naar la Monne. U komt uit bij het dorp Monne. Bij het
eerste huis links loopt u door tot de kapel. Rechtsaf D145. Loop boven de «fontein» langs en u
komt uit bij een T- splitsing.
7) Bij het kruis gaat u rechtdoor. Laat links een pad liggen. Volg het steigende pad tot het plateau en
u komt uit bij een T-splitsing.
8) Neem het pad rechts, dan ongeveer twee kilometer rechtdoor onderin het kleine dal.
9) Bij de kruising gaat u linksaf, na 200 meter gaat u naar rechts. De weg komt uit op de D788.
Vervolgens ga u naar rechts tot Fohet.
Toeristische informatie: * De verering van oude stenen. De menhir Pierre Longues (lange steen) is
van een donkerrode granietsoort en staat vertikaal op de grond ongeveer 1 kilometer van de route
af, langs de D788. Hij is 4.75 meter hoog en weegt 15 ton. In het verleden had de steen een funktie
bij begrafenissen. De plaatselijke priester wachtte daar de stoet op en plaatste de kist op de menhir.
(vroeger lag de steen horizontaal op de grond) Na de liturigische gebeden ging de stoet naar de kerk
van St. Julien.
* Tussen nr.5 en 6 panorama van de vallee de la Monne.* Bij nr.1 uitzicht op Puy de Sancy.
* Bij nr.3 een bijzonder vulkanisch gesteente. * Bezienswaardigheden: 15e eeuwse kerk in Fohet.
Menhir de Pierre Longues bij Fohet.

Langewandelroute 6
Kleur: Geel
Duur: 2.30 uur
Hoogte: Tussen 360-550 meter
«Le Domaine de Vort, Orbeil»
Vanaf de camping gaat u naar de D52 richting de rotonde D213- A75, u neemt afslag 12 naar
Orbeil, daarna D14 richting St. Babel.
D) U kunt parkeren bij "Le Pont d’Orbeil". Neem voorbij l’auberge links een smallere weg omlaag.
1) Bij de eerste kruising loopt u omhoog naar Perthus- Haut. Loop het dorpje door en ga dalend via
de chemin du Rossignol. Daarna gaat u rechtdoor, u volgt rechtsaf de Allier.
2) Na een spoorwegviadukt volgt u links een karrespoor tussen de spoorweg en Allier.
3) Ga onder het spoor door, en daarna rechtsaf omhoog. U komt uit op de goede weg. Ga linksaf tot
aan de Vost(gemeentelijk gite in een mooie gerestaureerde boerderij). Neem voor het gebouw de
stijgende weg die het bos in loopt. Uit het bos gaat u stijgend rechtsaf. Als u achteromkijkt heeft u
een mooi uitzicht op St. Yvoine. De weg daalt licht en komt uit op een weide. U gaat schuin rechts,
daarna gaat u rechtsaf langs afgezette "weilanden". Vervolg linksaf een stijgende weg richting
Moidas.
4) Neem rechts een goede weg en blijf die volgen. Bij de splitsing gaat u rechtsaf omhoog, rechts
aanhouden. Bij de T- splitsing gaat u dalend rechtdoor en u volgt de weg tot aan Naves.
5) Ga bij de eerste huizen rechtsaf langs de achterkant en u komt vederop uit op de D14. Volg deze
100 meter rechtsaf.
6) Neem de eerste weg rechts die dalend het bos in gaat. U komt weer uit bij de teerweg. U gaat
linksaf tot aan de parkeerplaats.
Opmerking: * Tussen 2 en 4, en tussen 6 en 1 is het erg bebost, en tussen 2 en 3 loopt u langs de
oever van de Allier.

Langewandelroute 7
Kleur: Wit
Duur: 2.30 uur
Hoogte: Tussen 350-585 meter
«Notre Dame de Monton»
Opmerking; deze route is te doen lopend vanaf de camping.
D) Vanaf de camping oversteken, Rue de l’Auzon uitlopen. U gaat onder een klein tunneltje door. U
komt uit bij een vismeer en u gaat rechtsaf om het meer tot ongeveer halverwege. Daar is de
uitgang. Na de parkeerplaats gaat u linksaf. Deze weg volgen tot het riviertje l’Auzon. U hoeft er
niet doorheen, links is een ijzeren bruggetje. Vervolg de weg.
1) Steek de D213 over en ga rechtdoor omhoog. Bij de Y-splitsing gaat u rechts en daarna het eerste
pad weer rechts, langs een betonnen electra paal, bij T-splitsing gaat u linksaf alsmaar omhoog. Bij
de volgende kruising gaat u rechtdoor. Omkijkend ziet u een mooi panorama over le Crest la
RocheBlanche,Orcet en le Cendre. Met een knikje gaat u rechtdoor, door een boomgaard (noten,
kersen, vijgen, appels en druiven). Bij T- splitsing linksom met een bocht omhoog.
2) Bij de kruising gaat u rechtdoor, rechts staan 2 caravans en er is een speeltuin. Bij de splitsing
gaat u rechts een breed pad omhoog langs een boomgaard, dit pad volgt u totdat u bij de eerste
huizen uitkomt op een teerweg.
3) Rechtdoor, linksom een bocht, langs een betonnen kruis gaat u rechtdoor. Linksaf omhoog rue
des Amandiers (Uziet daar een rond roor-wit bord: verboden voor vrachtwagans boven de 8 ton).
Deze weg moet u volgen.
4) Bij de kruising van meerdere wegen ziet u links de Notre Dame. De laatste klim! Dus linksaf.
Iets verder rechts bij een blauw bord P. 150m, en het bord Sente de la Cappadoce kunt u een
hazenpaadje nemen en na ongeveer 50m. vindt u daar grotten.
5a) U loopt weer terug naar beneden tot punt 4 daar gaat u, voorbij de brandkraan, linksaf een
steenslagpad in omlaag. Aan het einde gaat u linksaf, rechts ziet u de toren van Monton en.
Hetzelfde paadje neemt u terug en u klimt verder naar de Notre Dame. Een prachtig panorama.
U loopt weer terug naar beneden tot punt 4 daar gaat u, voorbij de brandkraan, linksaf, rechts ziet u
de toren van Monton en links de grotten. U volgt de rue Ren, Suandeau. Rechts de rue des Tisserand
en ongeveer 20m. verder links de rue du Presbytere. Dalend volgt u weer de rue des Tisserand.
Langs het oorlogsmonument. Vervolgens gaat u langs de Boucherie linksaf montee du Bailly
rechtdoor Rue de Cheix. U volgt alsmaar deze hoofdstraat.*
Voor het ijzeren kruis gaat u linksaf de D787 volgen tot voorbij de bebouwde kom de weg een
scherpe bocht naar rechts maakt. U daalt daar rechtdoor via een breed graspad. Bij de kruising gaat
u rechtdoor , langs de fruitbomen bij de kruising gaat u weer rechtdoor.
5b) Loop voorbij maria naar de P. U neemt het graspad (in 't verlengde van de teerweg) omlaag.
Onderaan even rechtsaf na + 100 m grote grot woningen. Hetzelfde stukje terug en dan rechtdoor,
verderop rechts dalend de weg volgen en je komt uit op de hoofdstraat, linksaf verder zie 5a*
6) Pas op! Steek de D978 over en neem het pad langs de Fiat garage Emard. Volg dit pad, aan

het einde gaat u linksaf. Steek de D52 over en u komt weer uit bij de camping.

Langewandelroute 8
Kleur: Geel
Duur: 2.45 uur
Hoogte: Tussen 420-500 meter
«Le puy de Céveloux, Mangelieu»
Vanaf de camping gaat u naar de D52 en bij de rotonde neemt u links de D978. Daarna de D225
richting Vic le Comte. U neemt de D761 om om Vic le Comte heen te rijden en daarna neemt u de
D225 naar Mangelieu.
D) U bent rechts van de kerk in Mangelieu. Ga voor de bascule (weegbrug) en de boulangerie langs
en ga vervolgens rechtdoor. Aan het eind van het dorp gaat u rechts over een bruggetje. Langs de
oude muurresten en een huis gaat u omhoog tot de asfaltweg de D225. Ga 100 m. linksaf en
vervolgens het eerste pad rechts door een beek heen. Bij de eerste kruising gaat u rechtsaf omhoog
naar het gehucht Terragnat.
1) Loop door het gehucht voor de fontaine langs, u gaat rechtsaf omhoog een breed pad op dat een
beetje slingerend naar Champsiouse gaat.
2) Bij het verlaten van het gehucht gaat u dalend linksaf richting het bos. Bij de eerste kruising gaat
u rechtdoor omhoog, u vervolgt dit pad tot het bos.
3) Bij de splitsing gaat u linksaf een graspad het bos in, u volgt dit pad rechtdoor. Bij de splitsing
gaat u linksaf dalend, 30 meter verder gaat u rechtsaf.
4) Bij de kruising gaat u dalend linksaf. Bij de volgende splitsing gaat u linksaf en daarna weer
rechts.

5) Let op! In de daling na een stel notenbomen, gaat u linksaf omhoog tussen de velden een graspad
op. Vervolgens gaat u rechtdoor, daarna naar rechts dalend langs het bos.
6) Bij de kruising gaat u linksaf langs het bos. U loopt rechtdoor tot de eerste huizen, dan gaat u
rechtsaf langs loodsen.
7) Bij de splitsing in het dorp gaat u linksaf.Bij het einde van de bebouwing gaat u dalend rechtsaf.
U komt uit bij nummer 1. Daal rechtsaf verder. Onderaan het gehucht neemt u een pad linksaf. Bij
de T- splitsing gaat u weer linksaf. Over de beek. U neemt de D225 100 meter naar links, u neemt
het eerste pad rechts. U loopt over het bruggetje naar de parkeerplaats.
Opmerking: * Het is een mooie weidse wandeling met veel panorama's tussen de velden door.
•

U loopt ongeveer een derde deel van de wandeling door de bossen.

Langewandelroute 9
Kleur: Blauw
Duur: 3 uur
Hoogte: Tussen 349-620 meter
«Corent»
D) U begint in het dorpje Longues. Vanuit de camping te bereiken via Les Matres de Veyre en dan
richting Longues. Neem rechts Le pont de Longues. Daar kunt u parkeren dichtbij de bushalte en
het kruis. Neem het kleine weggetje die loopt tussen het kruis en de elektriciteitsdraden na ongeveer
vijftig meter. Neem daarna rechts een weg die richting Corent gaat.
1) Intersectie van wegen; neem die tegenover u rechtdoor.
2) Bij de eendenpootkruising rechtdoor naar de voet van het plateau. Ga rechtdoor La Rue de la
Noyeraie.
3) Bij bord 1lt, voor de eerste huizen van de Soulasse neemt u l'Impasse de la Noyeraie.

4) In de eerste bocht neemt u rechts naar beneden de met gras begroeide weg.
5) Beklim weer de D8E die door Soulasse loopt. Na het fontein beklimt u la rue des Chaumes.
6) Boven aan de helling neemt u links de weg en daarna rechts la rue du Puy.
7) Na vijftig meter, voor de mijn, volgt u de weg rechts.
8) Neem daarna links de grote weg die u tegenkomt.
9) Bij de eendenpootkruising beklimt u de landweg langs de lavastroom.
10) Nu komt u de kleine groeve van puzzolaan tegen. Beklim weer links bij het einde van het
plateau en doorkruis het bosje.
11) Nu rechts de langzaam stijgende brede weg nemen tot de top van de vulkaan «Corent». Daarna
loopt u via de hoofdweg tot u weer bij het beginpunt gekomen. Alleen nog een steile daling naar de
parkeerplaats.
Opmerking:* De eerste steile klim en terug zijn te omzeilen: Rij door tot Corent (D786) het dorp
door. Rechts het plateau en de parkeerplaatsen.
Toeristische informatie:
* Aan de zijkanten van het oude centrum vindt u een basilieken tafel met daarop aangegeven de
eindeloze uitzichten over de vallei de Allier, de Livradois; de Limagne, de vulkanenketen en het
massief van Sancy. Een uitleg over de verschillende vulkaanuitbarstingen, wat betreft de loop van
de lava.
* U vindt er een mooie Romaanse kerk.
* Een beetje buiten de route een oude verlaten vulkaan slakken groeve

Langewandelroute 10
Kleur: Geel
Duur: 2.30 uur
Hoogte: Tussen 617-747 meter
«Montagne de la Serre, Chadrat»
Vanaf de camping D52-D213-D96 richting Theix.
D) Centrum van Chadrat. Parkeer links als u van St. Saturnin komt. Neem links de route. Na vijftig
meter de eerste weg links. Steek de beek over en vervolg links het pad tot aan het kruis.
1) Bij het kruis gaat u rechtsaf en klimt u naar het plateau via een graspad.
2) Bij het kruising met kasseienpad, linksaf het dalende pad naar de boerderij «le Lac». Bij kruising
gaat u rechtdoor.
3) Kruising met brede paden, rechtsaf (VTT) langs de boerderij.
4) Rechtsaf, u passeert een beekje.
5) Bij een schuilplaats voor beesten rechtsaf en omhoog naar de kapel van St. Anne.
6) Bij de kapel gaat u linksaf. U komt op de GR33. Ga steil omhoog tot de weg.
7) Verlaat GR33. Steek asfaltweg over en vervolg aan de rechterkant de route. Ga voor langs het
observatorium en loop 1,5 kilometer in dezelfde richting door.
8) Neem het tweede pad rechts en steek het vulkanisch plateau over.
9) Bij kruising rechts afdalend tot Chadrat. U komt weer, via de steegjes, bij het vertrekpunt. Hier
heeft u uitzicht op de huizen van Chadrat.
Opmerking: * Tussen nr.6 en nr.7 loopt de route gelijk met GR23.
Toeristische informatie: * Tussen D en nr.1 een groots panorama van de vallee de la Monne.
* Bij nr.7 een vogelobservatorium (geopend 15/6-1/11).
* Bij nr.6 kapel van St.Anne.

Langewandelroute 11
Kleur: Geel
Duur: 2.45 uur
Hoogte: Tussen 420-590 meter
«Mirefleurs, Bussèol»
Vanaf de camping D52-D978-D225-D751a naar Mirefleurs over de Allier, dan na rotonde 1 ste
straatje links naar P.
D) Ga bovenaan de weg rechtdoor omhoog via la rue de la grande Chareyre. Neem bij
hetgemeentehuis aan de overkant la rue de la Conche, daarna la rue de Chalendrat (een steile
helling, sans interdit) die een breed pad vormt tot nr.1.
1) Aangekomen op de weg splits zich naar rechts een breed pad, chemin des Combes, volg deze tot
nr.2.
2) Ga linksaf, loop door het plaatsje Bussèol heen, waar het kasteel domineert. Passer links de kerk
(rue de Grangias).
3) Verlaat, 300 meter voorbij de kerk, de weg om links een breed pad te nemen, dat u volgt tot nr.4.
4) Loop rechtsom de kerk heen tot een stenen kruis, ga linksaf en daarna nog een keer links. U
passeert een was/drink plaats. Vervolg de teerweg die zich 300 meter verder splitst. Neem daar de
linker weg tot nr.5.
5) Loop door la Roche Noir door la rue du Pouyet, dan la rue de la Croix des Peres. Loop terug naar
Mirefleurs.
D) Parking en pic-nic plaats aan de overkant van de begraafplaats, cimetière de la Prade, rue de
Chelles aan het begin van het dorp. Ga links een pad omhoog, dan een trap van 100 treden omhoog,
daarna rechtdoor, via la rue du Guichet komt u uit bij de kerk en vervolgens bij place de la Molle.
Toeristische informatie: * Mooie panorama‘s vanaf de Puy. Bezienswaardigheden: * St. Andrè en

kasteel van Bussèol.

Langewandelroute 12
Kleur: Geel
Duur: 2.15 uur
Hoogte: Tussen 740-815 meter
«Aydat, Mont Redon»
Vertrek vanaf de camping D52-D213 tot Ponteix.
D) Met uw rug richting de kerk steek u de CD213 over. Rechts het pad tussen de huizen, langs het
kerkhof. Rechts aanhouden langs een pad omgeven door grote stenen.
1) Eèn kilometer gaat het voetpad naar rechts en wordt een pad dat naar beneden kronkelt door het
bos.
2) Neem onderaan het pad links een breed pad, dit pad volgt u door bos en velden tot een
driesprong.
3) Ga linksaf langs een stroompje het bos in.
4) Na ongeveer 800 meter stopt het pad. Ga rechtsaf een heel steil pad, honderd meter verder links
een pad op. Ga weer honderd meter verder rechts omhoog door zwart struikgewas en om de Mont
Redon, ga van noord naar oost.
5) Na 1,5 kilometer komt u op een plaats, waar de beek het pad overstroomt. U moet dan vijftien
meter omhoog en dan linksaf. Ga steeds rechtdoor op een breder wordend pad. Laat het heuveltje
links liggen.
6) Bij een kruis gaat u rechtdoor om af te dalen naar Ponteix. (Als u links gaat, kunt u naar Mont
Redon klimmen.)
7) Bij de eerste huizen, daar waar het geasfalteerd wordt, gaat u linksaf een pad tussen muurtjes van
stenen. Houdt rechts aan en ga bij het asfalt linkaf tot aan de CD213.

Toeristische informatie: * Bezienswaardigheden: Mont Redon. Ruïne van kasteel Mont Redon.
Ruïne uit de Gallisch-Romeinse tijd. * Tijdens deze route passeert u het bos de la Prada.

Langewandelroute 13
Kleur: Geel
Duur: 3 uur
Hoogte: Tussen 500-670 meter
«Chanonat, le Crest»
Vanaf de camping neemt u de D52 richting de rotonde, D978 bij het stoplicht gaat u linksaf via La
Roche Blanche naar Chanonat. Bij de kruising met de D785 gaat u linksaf om in Chanonat te
komen. Ga direct na het gemeentehuis rechts en u vindt daar een plaats voor uw auto.
D) Vertrekpunt. U loopt de straat uit tot het kleine brugje.
1) Vanaf de brug, langs de beek (Auzon) via de straat Sault-Guillaume slaat u linksaf om via een
geasfalteerde weg het dorp te verlaten. Totdat u weer bij een brug komt, die over de beek gaat ter
hoogte van een mooi klein kapelletje.
2) Ga rechtdoor tot een verhard pad. Hier heeft u een mooi uitzicht op la Batisse.
3) Ga 150 meter na het kasteel linksaf, over een smal steigend hazenpaadje door het bos. (Of loop
door, eerste pad links, langs bijen, weer links).
4) Ga linksaf en volg dit brede pad ongeveer 1,5 kilometer en laat twee paden links liggen.
5) Volg dit brede pad tot de markering 601.
6) Bij de kruising, gaat u het bos in over een klein pad met natuurstenen muurtjes.
7) U komt uit op het plateau en neemt links een hazenpad, dat uitkomt in het dorp Crest.
8) U komt uit op het plein bij de kerk. Doorkruis het dorp van west naar oost.
9) Ga rechts om het dorp heen, langs de kasteeltoren, door kleine steegjes. U komt op de GR.

Daarna passeert u een herberg en komt uit bij een kruising. Ga rechts voor een huiskapel naar
beneden. U komt uit op de ringweg, ga linksaf om het dorp Crest te verlaten.
10) Ga rechtdoor tot het kruis, dit is een mooi pad omgeven door walnootbomen.
11) Bij het kruis volgt u de weg (D3) naar Chanonat (ongeveer 600 meter).
12) Direkt na een hut verlaten we deze weg om links een steigend pad door de boomgaard te
nemen.
13) Volg het pad tussen de wijn- en boomgaarden. Daal rechtsaf, alsof u naar de weg loopt. Linksaf
richting het dorp Chanonat. Hier heeft u een mooi uitzicht over het dorp, het kasteel en de vallei van
de Auzon.
14) Loop nu rechts naar beneden om daar linksaf te slaan. Nu volgt u de rivier weer en komt u uit
op de weg du Benetou, die u terugbrengt naar het centrum van Chanonat.
Opmerkingen: * U kunt de route bij 6 verkorten tot 1.30 uur, u gaat dan van nr. 6 direkt naar nr. 1.
Bij nr. 6 bij markering 601 kunt u een mooi pad nemen tussen de boom- gaarden. Steek de beek
over via de voetgangersbrug. U komt uit op de rue de la Fondette. * U kunt ook met de route
beginnen in Crest.
Toeristische informatie: * Bezienswaardigheden: Plateau de la Serre, vallei van de Auzon. * Mooie
panorama vanaf de oude toren van Crest. * De kerk in le Crest is uit de 13e eeuw. In le Crest vindt u
oude huizen en resten van de vestingmuur.

Langewandelroute 14
Kleur: Geel
Duur: 2.15 uur
Hoogte: Tussen 370-430 meter
«Les Forts de la Sauvetat, Authezat»
Vanaf de camping gaat u naar de D52 richting de rotonde, links D978 over de A75 meteen links

D797 bij Authezat richting Plauzat.
D) In het dorp Authezat D 797 neemt u la rue Guyot- Dessaigne richting Plauzat. Bij de 5- sprong
gaat u links naar la rue du Coudert tot aan een kruis.
1) Volg rechts le chemin des Pales. Loop om een huis en een ruïne en ga omhoog.
2) Neem bij de kruising rechts een grasweg.
3) Bij een T- splitsing gaat u dalend rechtsaf richting la Sauvetat. Steek de asfalt weg over en loop
door het gehucht de la Sagne.
4) Vlak voor een grote schuur gaat u linksaf. Neem de eerste weg rechts die uitkomt op de D 96. U
steekt over en u gaat via la rue du Chemin- Haut, daarna eerste weg links.
5) Ga op de hoogte van een kruis rechtsaf naar de D96
6) Volg de weg 30 meter naar links. Neem rechts la rue de Chalaniat, daarna gaat u links, dan
rechtsaf langs het stadion.
7) Bij de kruising gaat u rechtsaf, daarna gaat u la rue de Pranly in die uitkomt in het centrum van
de burcht van la Sauvetat Place Chapitel. Bezoek des Forts. Dan gaat u via Quartier la Place voor de
waterbak langs, links aanhouden, links rue de l’Ormeau voor volgende waterbak rechts dalend.
8) Place de l’Ormeau. Vervolgens gaat u 100 meter de D96 op richting Authezat. Daarna gaat u
linksaf le chemin des Fanconniers in die bij het begin van Authezat naar links loopt. Via Place de
l’Eglise.Volg la rue des Courtes. U komt uit op la rue Guyot Dessaigne bij de parkeerplaats.
Route verkorten: Bij 4 gaat u bij de grote schuur niet linksaf maar rechtdoor tot de D96. Daar gaat u
ongeveer 100 meter naar links en dan rechts het pad in richting Authezat. Je komt uit bij nr.8 le
chemin des Franconniers.

Opmerking: Het is een mooie vlakke route met veel panorama’s. (Fort) Le Sauvetat is een prachtig
oud stadje.

