
Markering ; Geel

10 km – 3 uur  640 m -  820 m

Bijzonderheden :

Door de natuur - mooie uitzichten - dorpje Le Bez

Praktische informatie :

Parkeerplaats tegenover de school in Le Bez

Telefoon, water, en wc tegenover het café in Le Bez

Goede wandelschoenen aangeraden

Beginpunt tegenover de school in Le Bez

Vanaf de parkeerplaats tegenover de school in Le Bez begint het wandelpad stijl omhoog. 
Loop voorbij een eerste afslag naar rechts en pak de tweede afslag naar rechts. Het pad 
stijgt door het bos en komt uit op een pad welke we rechtsaf volgen. Bij een kruising van 4 
paden gaan we rechtdoor.

We komen aan bij de boerderij “La Prunelière”. Afdalen over het pad met stenen, volg na 
enkele meters het pad naar links gemarkeerd met een kruis. We volgen eerst een heg, en 
lopen vervolgens door een schitterend bos. Na een tijdje zien we aan de rechterkant de 
weidevelden waar de bronnen van de “Durencuse” stromen.

We komen uit op een pad welke we rechtsaf volgen. Als we het bos uitlopen, doorgaan naar
links. Op het pad zien we enkele schittrende beukenbomen. Loop achterlangs de huizen “de
Chazottes” om het stenen pad te volgen tot “la route du Viala”. Loop ongeveer 300 meter 
door naar rechts, ga links omhoog de berm in, steek de D53 over en stijg opnieuw recht 
vooruit de berm op. Volg het diepe pad vol met beukenbomen tot de piste en ga door naar 
rechts. Mooi panorama op de “Montagne noire” en de “Pic de Nore”. Na 200 meter pak de 
weg naar rechts.

Bij de kruising van 4 wegen, volg de D53 gedurende ongeveer 500 meter, richting 
“Bouisset”. Pak daarna de piste omhoog tegenover “du chemin de la Pastrié”. We gaan dan 
weer dwars door het bos. Laat twee pistes links liggenen één rechts, ga daarna links 
omhoog. Uitzichtpunt over de vallei “de la Durencuse” en “Plaisance”. Bij de weg rechtsaf 
en volg de rand van de begroeiing. We komen uit bij de route welke we linksop volgen. 
Voor de brug kunnen we de molen “la Resse” zien, welke nog in fuctionele staat is. Ga de 
brug over en omhoog recht vooruit op de piste die boven de huizen langs gaat. Bij de 
uitgang van Plaisance, ga links door over de weg en nogmaals links in het eerste pad. Laat 
een weggetje rechts liggen. Uitkijkpunt op Saint-Salvy-de-la-Balme en Castres. We komen 
uit op het beginpunt en dalen af naar het dorpje Le Bez.  


