OVER DE PADEN VAN DE
GRAND SITE DE FRANCE
CIRQUE DE NAVACELLES
Navacelles adembenemend als je haar plotseling
ontdekt, een duizelingwekkende kloof die het stille en
oneindige plateau openrijt...” Georgette Milhau, 1969
Cirque de Navacelles, gelegen in het hart van de ravijnen van de
Vis die de kalksteenplateau’s van Blandas (Gard) en Larzac (Hérault)
doorsnijden, is een unieke geologische bijzonderheid. Een verlaten
meander van de rivier Vis, die een directere weg uitgesleten heeft via
een waterval van 8m hoogte. Het gevoel dat deze plek u geeft ligt zowel
in de schoonheid van het Cirque zelf als in de aanreis over de enorme
uitgestrekte kalkplateau’s.

CIRQUE DE NAVACELLES GRAND
SITE DE FRANCE
Het Cirque de Navacelles is een ecologische en geologische
schoonheid. Op 5 januari 2017 is de streek van Cirque de Navacelles
tot “Grand Site de France” benoemd door het Ministerie van Milieu.
Het Cirque de Navacelles is hiermee de 15e Grand Site de France. Dit
label betoont het unieke karakter van de plek, maar ook de aanpak van
duurzame ontwikkeling, gecoördineerd door het Syndicat Mixte van de
Grand Site du Cirque de Navacelles.
Het Cirque de Navacelles behoort tot het Netwerk van Grands
Sites de France, dat in 2017 de 39 meest bekende en meest
toonaangevende prachtige landschappen van ons land
vertegenwoordigt (la Pointe du Raz, la Dune du Pilat, le Pont du
Gard, enz.), en meer dan 32 miljoen bezoekers per jaar verwelkomt.
Voor meer informatie: www.grandsitedefrance.com

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS
• 46 163 ha, 3 kalkplateau’s (Blandas, Larzac, Campestre et le luc)
de ravijnen van de Vis en de Virenque en in het hart, de parel Cirque de
Navacelles
• 12 gemeenten in haar geheel, 7 gedeeltelijk,
• 2 intercommunalités (Lodévois en Larzac, Pays Viganais), 2 algemene
besturen (van Gard en van l’Herault)

EEN ONDERGRONDSE WERELD...
In dit landschap verbergt de ondergrondse wereld juwelen en
rijkdommen van de natuur. In de loop van de geschiedenis hebben deze
grotten de plateau-bewoners voorzien van water voor leven, klei en
kalk voor aardewerk en onderdak en schuilplaatsen voor hen en hun
dieren. Later, dichter bij onze tijd, werden deze minerale rijkdommen
geëxploiteerd door de mijnbouw, die tijdelijke rijkdom bracht van de
Middeleeuwen tot aan de 20ste eeuw.

EEN ERKENNING VAN HET
WERELDERFGOED
VAN DE MENSHEID

LANDSCHAP GEVORMD DOOR 5000
JAAR PASTORALISME

ONTWIKKELING VAN DE LANDBOUW
Om granen en later voedergewassen aan te planten op de kalkplateau’s,
verwijderde en stapelde men de stenen op (pierriers of clapas). In
de ravijnen legde men terrassen, of “traversiers” aan. Langs de
grondstukken bouwde men muren om de gewassen te beschermen
of om het vee in te sluiten. Men bouwde stallen of “capitelles” om bij
slecht weer te schuilen of om gereedschap te bewaren. Op weidegrond
(natuurlijk) legde men dreven aan om in hoogzomer terug te keren
om water en begrazing te vinden. Schaapskooien (“jasses”) werden
gebouwd voor het aanwezige of hiernaartoe getrokken vee.

De UNESCO heeft dit gebied erkent en op 28 juni 2011 is Causses et
Cévennes toegevoegd aan de lijst van werelderfgoed onder de titel
“Levend cultuurlandschap van het mediterrane agropastoralisme”.
Het gebied van de Grand Site de France du Cirque de Navacelles valt
geheel onder het goed Causses et Cévennes. Het gaat om het grootste
cultuurlandschap in Europa,dat ooit is ingeschreven (3.023 km2). Deze
landbouw activiteit bestaat uit het uitvoeren van het pastoralisme op de
grote vlakten, verbonden aan het telen van granen of voedergewassen
voor het vee.
Causses et les Cévennes bieden, in een prachtige natuurlijke
omgeving, een grote diversiteit van landschappen, gevormd sinds
duizenden jaren door de natuur en de mens: kalkplateau’s van de
grand causses (Causse Méjean, Causse de Sauveterre, Cause Noir,
Larzac, Causse de Blandas…) doorklieft met diepe ravijnen (Gorges du
Tam, de la Jonte, de la Dourbie, de la Vis...) en groene valleien (Vallée
du Lot) en de pieken van het reliëf van de schisteuze Cévennes, van
Mont Lozère en van l’Aigoual granitiques.

Om met het vee beschut tegen wind, regen of zon rond te trekken, legden
de plateau-bewoners buissières aan. Deze hagen van buxusbomen in
lanen en bogen over de dreven zijn nog steeds zichtbaar, voornamelijk
op de Larzac.

• 250 000 bezoekers per jaar.

LANDSCHAPPEN VAN STEEN
HET KARST RELIËF
De plateau’s die oorspronkelijk bedekt waren door de zee, werden
gevormd door marine sedimenten. Slib dat zich op de bodem van de
oceanen 200 miljoen jaar opstapelde. De vele aanwezige fossielen
getuigen hiervan. Toen 70 miljoen jaar geleden de zee zich terugtrok,
droogde deze slib uit en werd kalksteen gevormd. Deze massa stond
onder grote druk. Ongeveer 15 miljoen jaar geleden verhief zich het
kalksteenplateau en geleidelijk aan onstond het relief van het huidige
landschap.

Het huidige agropastoralisme wordt gekenmerkt door een grote
verscheidenheid aan producten en geteelde diersoorten (schapen,
runderen, geiten, paarden en zelfs lama’s en bizons).
Het kenmerkt zich ook door een waardering van haar producten,
door onder andere vormen van directe verkoop, of in de huizen
van de sites en een meer en meer erkende leidingevende rol in het
gebied (bijv; agropastoralisme en biodiversiteit, agropastoralisme
en landschapbehoud) en er wordt rekening gehouden met andere
gebruikers van het gebied (bijv: passages in omheiningen voor elk type
toertocht).

HIER IS ALLES GESCHIEDENIS
Deze woeste ravijnen en plateau’s werden bezocht en gevormd door
de mens. De vele overblijfselen, soms versmolten met het landschap,
getuigen van een rijk verleden: Bij Saint-Martin-de-Castrie hebben
archeologen toestemming voor het blootleggen van de overblijfselen
van de voormalige priorij, Roc Castel, waar de ruïnes van het kasteel
en de rotsen zich versmelten en de steden van de tempeliers bij la
Couvertoirade.
MEGALIETEN… VAN MYTHE TOT WERKELIJKHEID!
De streek ligt vol met menhirs en stenen. Overblijfselen van de eerste
boeren, de collectieve graven van Dolmens zijn megalitische getuigen
van complexe begrafenisrituelen. De menhirs blijven een raadsel, zij
bakenen gebieden af, souvenirs van de dappersten onder de dapperen,
die ons onbekend zijn. De cirkels van stenen vertellen ons zeker het
verhaal van zij die hier leefden en samenkwamen.

• THE BLANDAS BELVEDERES
Located only three minutes away from the village of Blandas, the
belvederes give three impressive viewing points over the Cirque de
Navacelles and the alignment of the gorge of the Vis. The site building
offers a tourist information point, a permanent exhibition about
agropastoralism, a film displaying the archeological remains found on
the Causse and in the Cirque de Navacelles, and a shop and restaurant
where you can buy and enjoy local products. It is accessible to people
with disabilities.

Plekken met directe verkoop, wijnkelders om de wijnen van de
terrassen van Larzac te ontdekken en streekboetieken en proeverijen:
Pélardon (geitenkaas) van Camp d’Altou,
Perail of Roquefort van schapen van de
Causse, honing, jam en wilde planten van
de Causse, forel uit de Vis en uiencompôte
met in de omgeving zachte uien van de
Cévennes en kastanjes.

MUSEA EN PLEKKEN MET
RONDLEIDINGEN

Het Museum Cévenol in Vigan, met het label Musée de France, toont u
in een voormalige zijdefabriek drie niveau’s van de civilisatie in Cévenol
en de geschiedenis van de Causses via reconstructies van scènes van
de beroepen.

Het Netwerk Ambassadeurs Causses en Cévennes
Om u een authentisch en levendige ontdekking van deze streek te
bieden, is een netwerk van toeristische ambassadeurs Causses en
Cévennes opgericht in 2013. Dit netwerk, gesterkt door een honderdtal
personen en bedrijven, allemaal liefhebbers van de streek en haar
geschiedenis, biedt aan bezoekers de mogelijkheid de buitengewone en
universele waarde van Causses en Cévennes, erkent door de UNESCO,
te ontdekken.
De ontdekking van dit levendige culturele landschap en het begrip van
de interactie tussen de mens en de natuur wordt duidelijk gemaakt
door middel van uitwisselingen en ontdekkingsacties die aangeboden
worden door dit nieuwe netwerk van ambassadeurs in het kader van
hun activiteit (horeca, accomodatie, rondleidingen op boerderijen,
ontmoetingen met de boeren, rondleidingen op de sites, musea,
openlucht activiteiten...).
De ambassadeurs zijn te herkennen aan het
volgende zichtbare label :
De Offices du Tourisme kunnen u helpen hen te
vinden.
ONTDEKKINGSGIDSEN :
De verzameling “Regards Vagabonds” en de boekjes van Lodévois et
Larzac bieden u meer informatie over dit erfgoed.

TOCHTEN EN
ACTIVITEITEN IN DE
VRIJE NATUUR

Het Museum van Lodève, in het hotel van Cardinal de Fleury uit de
17e en 18e eeuw, heeft collecties van Wetenschap van de Aarde,
Archeologie en Beeldende-Kunst (werken van de beeldhouwer Paul
Dardé). De grote Beeldende-Kunst tentoonstellingen van het museum
zijn onvergetelijke evenementen geworden, zowel op regionaal als
nationaal niveau.

De Grand Site de France du Cirque de Navacelles is een gebied waar
de natuur en het erfgoed zich toont aan zij die de tijd nemen deze te
bekijken, ernaar te luisteren, ze te voelen… Tochten in alle vrijheid zijn
een prachtig middel om de fauna en flora, maar ook het erfgoed te
ontdekken: Lavognes, omheiningen van herders, oude broodovens…
Er zijn verschillende middelen om deze te ontdekken (cartoguide,
wandelkaarten… ).

Grot van Labeil
Deze grot gelegen in het uiterste noordwesten van de Grand Site
de France biedt de bijzonderheid u een ondergrondse rivier, die
oorspronkelijk onbekend was, te bezoeken. De uitzonderlijke kleuringen
van de kristallen, de verscheidenheid van de sedimenten, dolomieten
en basalt van Escandorgue.Dit alles getuigt van een geologische
geschiedenis, gevormd door de werking van duizenden jaren van het
water.

Diverse activiteiten worden aangeboden :
• Een buitengewoon netwerk van tochten (zie het document op de
achterkant).
• Begeleide tochten door onze medewerkers uit het middelgebergte.
• Een tocht met een ezel, voor groot plezier voor klein en groot.
• Met routes op elektrische fietsen kunt u gemakkelijk in dit gebied
rondtoeren, zonder angst te hebben voor hoogteverschillen.
• Routes voor ruiters, begeleidt door onze gidsen, die u de beste
routes tonen om de uitgestrekte vlaktes van de Causses te
ontdekken.

Gecultiveerd karstveld
Alfalfa, granen, korenbloem, klaproos, veldleeuwerik,
kwartel, putter, torenvalk

Ruinform relief (dolomitische Chaos)
Armérie des Causses (grassoort)

EROSIE EN WATER DOORKLIEVEN DE AARDKORST
Het water dat over de
oppervlakte stroomt verandert
het relief. Het slijt en vormt.
Door de vele scheuren in het
plateau belandt het water
onderaards, vormt putten en
grotten en komt lager bij de
bodem van de vallei weer aan
de oppervlakte en voedt de rivier
de Vis. Deze rivier, ontstaan
op de leistenen en granieten
hellingen van Saint-Guiral, duikt
ondergronds bij het kalksteen
van Alzon en verschijnt weer bij
Moulins de la Foux.
Moulins de la Foux

Op drie verschillende uitzichtpunten staan informatieborden om u
verschillende panorama’s te bieden op deze geologische bijzonderheid:
Tussen Blandas en Vissec, Tussen Rogues en Madières, en tussen StMaurice en Vacquerie na de vlakte van Coulet.
Ontdek met de auto of op een elektrische fiets de megalieten, de
vindingrijke aanpassingen van de caussenaren, het landschap van
het agropastoralisme en ook de plateau’s en de ravijnen. Deze routes
zijn te verkrijgen op de internetsite van Cirque de Navacelles: www.
cirquenavacelles.com/decouverte/les-circuits-decouvertes-dupatrimoines/.
Via kleine wandelingen kunt u het erfgoed van de Grand Site ontdekken:
-De geologie via de route van Sotchs de Sorbs
-De geschiedenis via de route binnen de stadsmuren van Montdardier
-De rivier via de route van de Moulins de la Foux: het uitslijten van de
Vis en de Moulins de la Foux.

STREEKPRODUCTEN

DE HUIZEN VAN DE SITE

•THE BELVEDERE OF THE BAUME AURIOL
You can find an information centre at Cirque de Navacelles. There
is a free, permanent exhibition, « the landscapes of the Vis », and
documentaries. At the tourist office, you can find information about
all the activities in the vicinity (history, guided tours, walking leaflets,
accomodation...). You can also make the most of a small shop where
you can buy (and try) local food. There is a restaurant and, groups can
book guided tours and/or food tastings !

HET HUIDIGE AGROPASTORALISME
Meer dan 80% van het oppervlakte van het gebied van de Grand Site is
in gebruik voor agropastorale activiteiten.

DE INTERPRETATIE PADEN EN
ROUTES

Op deze plek, in de oude gebouwen van de molens, die tussen 19992000 weer geopend zijn, is een permanente tentoonstelling te zien over
de geschiedenis van de molens, de rivier en fantastische speleologische
onderzoeken die hier gedaan zijn.

GEBIEDEN EN
RONDLEIDINGEN

• 5 257 ha geclassificeerde locaties,
• 6 locaties Natura 2000,

Het gehucht Navacelles wordt voor het eerst genoemd in
geschriften uit de 10e eeuw. De monniken van de Abdij van
Gélonne bij Saint Guilhem le Désert hebben de landbouw in het
gebied verbeterd. De niet bebouwde plekken werden gebruikt
voor teelt (voornamelijk graan in de meander, groenten langs de
Vis, wijngaarden, fruitbomen en olijfbomen op de terrassen) en
voor veeteelt, ook al kwam een groot deel van hun voeding uit
de rivier en de visserij.
In 1930 waren er 2 leraren in Navacelles die les gaven aan een
dertigtal kinderen. De voormalige school bevindt zich tegenover
de kerk. In deze periode had Navacelles ongeveer 100 inwoners.
Vandaag de dag woont een twintigtal inwoners het hele jaar hier,
zijn er 6 winkels en zaken, en tweede huizen.

VINDINGRIJKE PLATEAU BEWONERS
Toen de mens aankwam in een gebied dat compleet met bos bedekt
was rond 3000 jaar VC, opende hij het landschap door bomen te
kappen, wat essentieel was om gras voor de kuddes te laten groeien.
Leven op de plateau’s vroeg aan de mens de ontwikkeling van
vindingrijke schatten om om te gaan met het ingewikkelde klimaat hier.
Een mix van mediteraan, oceanisch en continentaal klimaat.
HET WATERBEHEER
De winters zijn koud en de zomers zijn warm en droog. Water, schaars
aan de oppervlakte, werd door de mens gevonden in grotten waar hij
later reservoirs maakte bij zijn leefgebied en later zelfs daken om het
regenwater beter op te vangen. Om de kuddes van water te voorzien
bakende hij de natuurlijke meertjes (lavognes) af met stenen om
het water te beschermen tegen het vertrappen door dieren en zo de
kwaliteit van het water te behouden.

HET GEHUCHT NAVACELLES

Aven (Kloof)

• Het avonturen parcours “les Accro d’Anjeau”, in Montardier heet u
welkom midden in het bos om een parcours met diverse sensaties
te ontdekken..
Gecultiveerde doline

Vleermuis

Loofbomenbos
Donzige eik, Beuk, Alpenboktor, Bosuil,
Vliegend hert, Ree

En verder zijn er prachtige routes, tochten en ontdekkingsroutes
mogelijk :
• Het pad van Saint-Guilhem-le-Désert: Van de hoge granietplateau’s
van Aubrac, door de ravijnen van de Tarn, de Cévennes en Mont
Aigoual, het Cirque de Navacelles, om aan tekomen bij SaintGuilhem-le-Désert. Tweehonderd kilometer om de kuiten aan te
spannen door een prachtige beschermde natuurlijke omgeving!

EEN MOZAÏEK VAN LANDSCHAPPEN
EN EEN UITZONDERLIJKE
BIODIVERSITEIT
De hoogte, het klimaat, de natuur van de rotsen en de menselijke
activiteiten (voornamelijk het agropastoralisme) hebben een mozaïek
van landschappen gevormd, die voor een uitzonderlijke biodiversiteit
zorgen :
• De open plekken op de kalkplateau’s
• De ravijnen en de kliffen
• De rivier
• De Cirque en de weiler

Het schema hiernaast toont u de omgeving >>>>>

Rotskam en klif
Steenarend, Europese Oehoe,
Slechtvalk, Alpenkraai

Aanplant van naaldbome
Zwarte Den

Struilandschap

Grasland

Ortolaan, Duinpieper, Boomleeuwerik, Grauwe Klauwier, Provençaalse grasmus,
Griel, Nachtzwaluw, Stipa, Kortsteel, Zwenkgras, Dravik, Orchideën, Buxus, Juniper,
Hondsroos, Sleedoorn

Ven
Padden, Kikkers, Salamanders

Rivier: De Vis
Rivierdonderpad, bruine forel,
ijsvogel, otter, libellen
Ooibos
Smalbladige Es, Els, Wilg,
Populier

• De T.L.M. (de tour van Larzac Méridional): een route van
100km rondom de Grand Site. Om in een dag te ontdekken,
of via een route van 6 dagen in etappes. Een afwisseling van
profielen waar iedereen, onafhankelijk van fysieke conditie en
uithoudingsvermogen, het plezier van toeren in de “prachtige
natuur” kan vinden.
Enkele voorbeelden van gidsen:
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Office de Tourisme
des Cévennes Méridionales

Office de Tourisme
Lodévois et Larzac

+33 (0)4 67 81 01 72
contact@tourismecevennesnavacelles.com

+33 (0)4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr

www.tourismecevennesnavacelles.com

Relais du Grand site
de Navacelles
Belvédère de Blandas
30770 Blandas

www.tourisme-lodevois-larzac.com

Maison du Grand
Site de Navacelles
Belvédère de la Baume Auriol
34520 Saint Maurice Navacelles
+33 (0)4 67 88 86 44
tourisme@lodevoisetlarzac.fr
www.tourisme-lodevois-larzac.com
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Clermont-l’Hérault

Le Lac du Salagou

Locatie van erfgoed

Restaurant
Accomodatie

Office de Tourisme

Causse

Picknickplaats

Recreatie / Pretpark

Overnachtingsplaats campers met chemisch toilet

Paragliding

Cultuur / Streek

Overnachtingsplaats campers zoner chemisch toilet

Parkeerplaats en vertrekpunt tochten

Kruidenierswinkel

Uitzichtpunt - Panorama

Locatie interpretatie van
erfgoed
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GEDRAGSREGELS
Respecteer het gebied van
Grand Site de Navacelles
door:
1 Ik gedraag me
verantwoordelijk vóór, tijdens en
na mijn activiteit.
Als ik het gebied niet ken, informeer
ik me over het sportreglement. Ik
informeer me vóór mijn vertrek en
ik pas mijn activiteit aan aan het
reglement of aan lopende activiteiten.
In verschillende delen van Grand Site
de france du Cirque de Navacelles

wordt gejaagd en gevist. Ik geef
de voorkeur aan activiteiten onder
toezicht. Tijdens mijn activiteit rem
ik af of stop om andere gebruikers
te laten passeren (natuursporters,
agrariërs, houthakkers… ). Ik
informeer de manager van het gebied
over elke schade of geconstateerd
probleem.
2 Ik informeer me naar het
reglement van de Grand Site en
respecteer deze.
Ik maak geen vuur in de natuur, het
risico op brand is reëel. Ik gedraag me
verantwoordelijk en informeer me bij
de Offices de Tourisme naar de kaart
van het gebied en toegestane plekken
voor bivak of campers. Kamperen,
caravan en campers zijn verboden

Navacelles vanaf het uitzichtpunt van Baume
Auriol: Le Sentier du facteur in A/R

4 kms

2

2 hours

Moeilijk

319m

Navacelles vanaf Les Belvédères de Blandas
via de GR7

5,7 kms 2 hours

Gem. tot
moeilijk

300m

3

Les Moulins de la Foux vanaf Vissec

8,4 kms

Makkelijk

147m

3a

Les Moulins de la Foux, voor families, in A/R
vanaf de D713

2,6kms 45 mins Makkelijk

154m

4

Het Cirque de Navacelles en Les Moulins
de la Foux

10 kms

Gemiddeld

167m

5

Pad van Blandas naar Navacelles

9,3 kms 3 hours Gemiddeld

300m

5a

Pad van Blandas naar Belvédère de Navacelles

4kms

6

Pad van Saint Maurice

18kms

7

Pad door het bos van Fontaret

5,3kms

8

Pad van Calo Rouge aan de rand van de
kalkplateau’s van Blandas

8,4 kms

9

Les Rajols tot het vertrekpunt bij St Maurice-Navacelles

14 kms

10

Pad van La Mare naar Rogues

2,4 kms 45 mins Makkelijk

11

Pad van l’Oppidum naar Rogues

06

Saint-Guilhemle-Désert

Montpellier

0

Crops / farming area

0
GR (long walk)
Saint-Guilhem path

Hydraulic valley (may
be dry)

Rugged relief

Woody area

Area inscribed on
UNESCO’S world
heritage list

op de Grand Site en ‘s nachts in de
ravijnen.

slagbomen. Ik laat huisdieren en vee
met rust. Ik laat mijn hond aangelijnd.

Ik blijf op afgebakende wegen en
paden, ik maak alleen gebruik van
toegestane plekken voor parkeren
en diensten (toilet, pick-nick…) De
plekken waar ik me beweeg behoren
toe aan de gemeenschap of privé
eigenaren. Het gebruik hiervan is
gebonden aan overeenkomsten,
onderhoud en beheer. Ik respecteer
dit.

4 Ik respecteer de natuurlijke
omgeving: flora, fauna,
geologische omgeving.

3 Ik respecteer agrarische
activiteiten: gewassen,
plantages, vee
Ik verlaat de toegestane gebieden
niet. Ik breng geen enkele schade toe
aan de gewassen. Ik sluit hekken en

Ik ben in de Sites Natura 2000. De
natuurlijke omgeving waarin ik me
bevind is kwetsbaar en heeft een
rijke biodiversiteit. Afkortingen zorgen
voor erosie en het vertrappen van
planten, ik blijf op de toegestane
paden, wegen en plekken.
Ik maak geen nieuwe dingen. Ik
maak geen onnodig lawaai. De
plantensoorten, dieren en mineralen
zijn voor het meerendeel beschermd.
Ik verzamel niks uit de natuur, ik
geef de voorkeur aan foto’s, dit zijn

5 km

Grand Site Cirque
de Navacelles
Perimeter of classified site

Groene Weg en Groen Netwerk
Paden voor wandelaars
Paden voor wandelaars, ruiters en mountainbike
Paden voor wandelaars en ruiters
Mountainbike routes
www.tourisme-lodevois-larzac.fr/pratiquez/velo-vtt.html
De letters of cijfers onder de routes verwijzen naar de tabel naast deze kaart
(NB: dit zijn geen officiële nummers)

duurzame souveniers. Ik deel mijn
kennis, ik vermeld waargenomen
bijzondere soorten.
Als ik een beschadiging zie of een
risico hierop, meld ik dit op de website:
sentinelles.sportsdenature.fr
5 Ik gedraag me op een
duurzame manier.
Ik laat geen afval achter in de
natuur en ik gebruik de aanwezige
vuilcontainers. Indien er geen
containers op de plek waar ik ben
zijn, bewaar ik mijn afval en werp dit
later in de openbare vuilcontainers. Ik
beperk het gebruik van gemotoriseerde
voertuigen en geef de voorkeur aan
carpooling of het openbaar vervoer.
6 Ik let op mijn eigen veiligheid
en die van mijn omgeving.

De Grand Site de Cirque de Navacelles
ligt in berggebied, met aanzienlijke
hoogteverschillen.
Om veilig terug te keren, ben ik goed
uitgerust en goed voorbereid: ik
bescherm me tegen de zon, de regen,
watervallen en ik drink regelmatig.
Ik zorg ervoor dat tenminste één
persoon op de hoogte is van mijn
route. Ik ken de noodnummers en
heb een manier om te waarschuwen
(mobiele telefoon).

LET OP, geen mobile
netwerk in de ravijnen !
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Kom en ontdek deze Grand Site de France, een kwetsbaar en
beschermd gebied, om deel te nemen aan milieuvriendelijke activiteiten:
tochten te voet, te paard, op de rug van een ezel, per elektrische fiets,
gevoerde wandelingen en lezingen over het landschap...
Dit geweldige landschap toont een rijk en gevarieerd gebied, waar
gepassioneerde producenten u hun producten laten proeven vanaf maart
in La Baume Auriol en bij Belvédère de Blandas.
The dedicated producers make their goods available from March at the
Baume Auriole and the Belvedere de Blandas.
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Het Cirque de Navacelles is het hart van de Causses et Cévennes
en staat ingeschreven bij het Werelderfgoed van de UNESCO. Aan
de voet van Larzac en de Cévennes tonen de ravijnen van de Vis
en les Causses méridionaux bijzondere landschappen, zeldzame
getuigenissen van de geschiedenis van het land en haar volk:
uitzonderlijke biodiversiteit, megalieten, agropastoralisme...
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De Carto-guides :
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Arrigas

U bent in berggebied. Om de verschillende paden te begaan moet u
de volgende gidsen gebruiken, die verkrijgbaar zijn bij de Offices de
tourisme en in de winkels: (Zie de kaften van deze gidsen op de achterkant)

17kms

5 km

ZIJ ZIJN HIER OM U TE BEGELEIDEN
GEVESTIGDE AANBIEDERS BIJ DE
GRAND SITE DE FRANCE DU CIRQUE DE
NAVACELLES
TOCHTEN TE PAARD

DE NATUUR ONTDEKKEN

• Cavalquinta
Blandas
06.24.66.23.66

• Association Kermit
La Vacquerie
04.67.44.64.95

• Les Magettes
Campestre et Luc
04.67.82.02.31

• Le Monde de Jade
Montdardier
06.08.86.38.90
• Le CPIE des causses
méridionaux
Le Caylar
04.67.44.75.79

• Élevage Seranne Larzac
La Vacquerie
06.81.62.50.35
• Équi-Larzac
La Vacquerie
06.18.88.53.07
TOCHTEN MET EZELS
• Sherp’Ânes
La Vacquerie
04.67.44.68.99
06.22.23.97.99
• Causse et Lamas
Montdardier
04.67.81.52.77
06.13.15.72.09

MULTIACTIVITEITEN
• École Buissonnière
Le Caylar
06.63.18.80.37

GEVESTIGD BUITEN HET GEBIED MAAR
BEHOREND BIJ LE GRAND SITE DE
FRANCE
MOUNTAINBIKE
• La bicyclette cévenole
Alzon
06.78.93.76.85
• Pays Viganais Endurance
Le Vigan
06.38.10.34.46
• Vélo Club Lodévois
Lodève
06.78.44.86.71
TOCHTEN
• Rênes longues
Soumont
04.67.96.26.02-06.08.54.76.27
Randonnée équestre
• Ser’âne
St Jean de Buëges
04.67.73.13.26
Walks with a donkey
MULTIACTIVITEITEN
• Aigoual Pleine Nature
Le Vigan
06.01.74.95.82

• Cigale Aventure
Le Vigan
09.80.36.37.84
• Cévennes Découverte
Mandagout
04.67.81.04.62 06.71.96.79.36
• Languedoc Nature
St-Georges-d’Orques
04.67.45.00.67 06.32.57.33.14
• Escapéo
St-Jean-de-la-Blaquière
04.99.91.22.62 06.43.70.26.18
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