Franse Jura

Wandelen
B&B Le Niocraux

Verleg je grens!

Wandelen bij Le Niocraux
De Franse Jura is, vreemd genoeg, nog niet echt ontdekt
door Nederlandse toeristen. Onbekend maakt
onbemind. De Jura is namelijk een waar paradijs voor
wandelaars, en ook fietsers en motor rijders, omdat het
enorm veel afwisseling te bieden heeft!
U kunt kiezen tussen de lage Jura, met prachtige bossen,
liefelijke weides en kabbelende riviertjes. Of de hoge
Jura, met ruige bergen en indrukwekkende uitzichten. Er
staan in dit gebied veel verschillende loofbomen,
waardoor de bossen veel fleuriger en frisser ogen dan
de Ardennen of Vogezen met hun donkergroene
dennenbomen. Er is dus een enorme diversiteit in
wandelroutes, omdat je in dit gebied zowel lage
wandelroutes als de wat bergachtigere hoge
wandelroutes kunt lopen; de hoge Jura is slechts 1 uur
rijden vanaf de B&B. De lagere wandelroutes zijn
bovendien zeer geschikt om in het late najaar of vroege
voorjaar te lopen, als in de Alpen of Vogezen nog
sneeuw ligt. De dorpjes zijn hier nog zeer authentiek;
het is net alsof de tijd stil heeft gestaan. De
wandelpaden zijn ook niet overspoeld met wandelaars, dus u zult onderweg volop kunnen genieten van de rust en stilte. Genoeg redenen dus om te kiezen
voor een wandelvakantie bij B&B Le Niocraux in de Jura.
Van onderstaande negen routes zijn gps bestanden aanwezig in .gpx formaat. U kunt deze routes met behulp van een gps eenvoudig lopen, zonder op de
kaart te kijken. Als u ervoor kiest om de route zonder gps te lopen, dan geeft Kees graag tips en kaarten, afgestemd op uw wensen.
Met behulp van de QR code en de link kunt u een gedetailleerd kaartje van de route op uw telefoon zetten of de route nader bestuderen. Navigeren met de
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telefoon is overigens niet aan te raden, omdat de accu van een smartphone doorgaans maar 2 tot 3 uur mee gaat in de navigatie stand.
Bij de verwachtte looptijd wordt uitgegaan van een gemiddelde wandelaar met wandelervaring. Pauzes zijn niet inbegrepen in de tijd. Uiteraard heeft
iedere wandelaar een ander tempo en andere interesses en kunnen de verschillen in heuvelachtig terrein best groot zijn. U kunt dus sneller of langzamer
zijn dan de hier genoemde tijd.
Tenslotte: er zijn nog veel meer wandelmogelijkheden in dit gebied.
U kunt hier gerust twee of drie weken wandelen zonder over dezelfde paden te lopen. In B&B Le Niocraux zijn diverse routebeschrijvingen en
wandelkaarten aanwezig. Kees vertelt u graag meer over de mooiste wandelingen in deze regio!
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Wandelroute Fétigny 13 km
Afstand: 13,1 km
Tijd: 3:45 – 4:15 uur
Hoogtemeters: 360 hm
Hoogste punt: 710 m.
Zwaarte: goed te doen
Moeilijkheid: makkelijk
Gps-bestand: JuraFetigny13km.gpx
Link: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tkaobzkkgzkklpbs
Karakter:
Deze route is licht heuvelachtig en zeer afwisselend. U loopt eerst omhoog, met weids
uitzicht. Daarna komt u langs een prachtig meertje. Dan volgt een mooie wandeling door
afwisselende bossen, waar het in de zomer lekker koel is. U bezoekt ook nog een kleine
kapel, die midden in het bos staat. Vervolgens daalt u geleidelijk af naar Montadroit en
Fetigny. Er zitten geen enorm zware steile beklimmingen in. De paden zijn doorgaans
breed en niet al te moeilijk. De hele route is prima gemarkeerd met gele streepjes.
Start:
Deze route start in Fétigny, zo’n 10 minuten rijden vanaf de B&B. Als u Fétigny in rijdt,
rijdt u door het dorp langs een ronde fontein. U rijdt rechtdoor en ziet op het einde van
het dorp links de kerk. Achter de kerk is ruimte om de auto te parkeren. U wandelt
vervolgens 100 meter terug, langs de ronde fontein, om de wandelroute op te pikken.
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QR-code route

Hoogteprofiel 13 km route

Routebeschrijving 13 km route Fétigny:
U loopt richting de ronde fontein, de Rue du Moulin in. Bij
de Y-splitsing, waar rechts een waterbak staat, houdt u
links aan (richting Montadroit). U volgt nu de gele
markeringen.
Na 3,9 km komt u bij het dorpje Montadroit. Vlak voor het
dorp slaat u linksaf, naar “Chemin du Lac”. De gele
markering maakt een klein ommetje via het dorp, maar dit
voegt niet zoveel toe (tenzij u nog een extra kapelletje wilt
bezoeken). U blijft de Chemin du Lac volgen tot aan Lac du
Viremont.
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Bij het meer volgt u het bordje richting Chapelle St. Maurice.
Rechts staan picknickbankjes: een idyllisch plekje om even te
rusten, met uitzicht over Lac du Viremont. U blijft de gele
markeringen, naar Chapelle St. Maurice, volgen.
Bij het kapelletje loopt u 100 meter heen-en-weer over
hetzelfde pad. Als u terug loopt vanaf het kapelletje, houdt u
links aan, dus in Noordelijke richting.
Na 10,4 km komt u op een asfaltweg uit. U volgt 500 meter
deze weg en negeert de variant linksaf naar ‘Depart Légna’.
Na 500 meter gaat u linksaf naar Fétigny. U volgt overigens
nog steeds de gele markeringen. Aangekomen in Fétigny loopt
u weer langs de ronde waterbak richting de kerk, waar uw
auto staat.
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Wandelroute Saint Hymétiere 13 km
Afstand: 12,7 km
Tijd: 3:45 – 4:15 uur
Hoogtemeters: 300 hm
Hoogste punt: 457 m.
Zwaarte: voor iedereen te doen
Moeilijkheid: makkelijk
Gps-bestand: JuraSaintHymetiere13km.gpx
Link: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lankvuxrasajveym
Karakter:
Prachtige wandeling door het groene dal van La Valouse. U wandelt langs een kabbelende
rivier (waar u in de zomer ever verkoeling kunt zoeken) en langs de grot Caborne du Boeuf. Er
ijn in dit dal veel bloemen te vinden met het hoogtepunt in mei en juni. U loopt soms door
bossen en soms door open velden. Er zitten twee pittige maar korte klimmetjes in deze route:
na 4 kilometer en op het einde na 11 kilometer.
Start:
Deze route start in Saint-Hymetière, iets ten zuiden van Arinthod. Het is ongeveer 20 minuten
rijden. Zodra u het dorp Saint-Hymentière in rijdt, bij het mariabeeldje, slaat u de 1e weg
scherp rechtsaf richting Genod (D56E1 / Le Petit Four). Direct na de kerk en het kerkhof
parkeert u de auto aan de rechterkant.
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QR code

Hoogteprofiel 13 km route

Routebeschrijving 13 km route Saint Hymetière:
U loopt langs de kerk en het kerkhof in oostelijke richting. Daarna de 1e weg rechts
(Chemin des Bourbes). Na 700 meter gaat u linksaf het gravelpad in en bij de Ysplitsing houdt u links aan. U volgt nu gele markeringen. U daalt af naar de rivier La
Valouse en steekt deze met een bruggetje over. Na het bruggetje linksaf. 300 meter
verder rechtsaf, omhoog. Op de T-splitsing gaat u rechts, omhoog naar Genod.
Na het dorpje Genod gaat u het 1e pad rechtsaf naar Les Planches en daalt u weer af
naar de rivier. Dit is een fijne plek voor een pauze.
U volgt de gele markeringen tot in La Tournerie. Hier loopt u 150 meter over de D56
richting het oosten. Daarna slaat u rechtsaf het wandelpad in dat parallel aan de
D56E1 loopt. Door mysterieuze mossige bossen klimt u omhoog naar de grot
Caborne du Boeuf, die ongeveer halverwege de tweede klim ligt.
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Wandelroute Arinthod 13 km
Afstand: 13,0 km
Tijd: 4:00 – 4:30 uur
Hoogtemeters: 410 hoogtemeters
Hoogste punt: 668 m.
Zwaarte: iets pittiger
Moeilijkheid: makkelijk
Gps-bestand: JuraArinthod13km.gpx
Link: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ggozphddomjxlpen
Karakter:
Dit is een bijzondere wandelroute langs rotswanden en een reusachtig rotsblok.
U loopt omhoog langs de rotswanden en wandelt over een soort bergrug, met
prachtig uitzicht. Deze route heeft wel wat hoogtemeters. Maar de paden zijn
goed te belopen.
Start:
Deze route start in Arinthod, ongeveer 20 minuten rijden vanaf de B&B. In het
dorp Arinthod rijdt u naar Place de la Poste. Hier kunt u de auto parkeren, naast
de rotonde.
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QR code

Hoogteprofiel 13 km route Arinthod

Routebeschrijving 13 km route Arinthod
U loopt op de rotonde richting Barrage des Vouglans en Vescles (D3 / Rue des
Tilleuls). U volgt de wandelbordjes en gele markering richting Néglia. De gele
wandelroute volgt soms de asfaltweg D3 en gaat soms via een klein paadje vlak
langs de D3.
In Néglia gaat u rechtsaf naar Cirque de Vogna en Pierre Enon. U heeft hier prachtig
uitzicht op indrukwekkende rotswanden. Vervolgens houdt u rechts aan richting Bois
de Lionge. Hier gaat u weer rechts, naar Bois de la Colombe. U loopt nu bovenlangs
de rotsen, met uitzicht over de dorpjes Néglia en Vogna.
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Als u op de asfaltweg E3 uit komt, gaat u rechtsaf en meteen daarna het 1e pad links. U volgt hier
de gele markeringen en loopt omhoog in zuidoostelijke richting.
Zodra u op een zeer klein asfaltweggetje uit komt, gaat u rechtsaf. Op het einde van dit kleine
weggetje houd u rechts aan en daalt af naar Arinthod. In Arinthod blijft u rechtdoor lopen en komt
u vanzelf weer bij de rotonde uit waar de auto staat.
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Wandelroute Dramelay 8 km
Afstand: 8,1 km
Tijd: 2:30 – 3:00 uur
Hoogtemeters: 260 hoogtemeters
Hoogste punt: 580 m.
Zwaarte: iets pittiger
Moeilijkheid: enigszins moeilijk
Gps-bestand: JuraDramelay8km.gpx
Link: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zabfuxybuxytqoqf
Start:
Deze route start in Dramelay, ongeveer een half uur rijden. In het kleine dorp Dramelay slaat u rechtsaf
bij het kruis dat midden op de weg staat. Daarna links aanhouden. Volg de blauwe bordjes met een P.
Karakter:
Dit is een leuke afwisselende route. U komt langs een prachtige waterval en loopt door een
sprookjesachtig bos met bemoste bomen. U kunt tevens een kijkje nemen bij de ruïne Tour de Dramelay,
maar hier is niet zoveel van over gebleven. Het pad langs het riviertje, na de waterval, kan soms een
beetje glad zijn.
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QR-code

Hoogteprofiel 8 km route

Routebeschrijving 8 km route Dramelay:
U loopt terug het dorp in, richting het kruis. U gaat hier linksaf en volgt de Rue de la
Cascade richting La Bossière (in noordelijke richting). Al gauw verlaat u de asfaltweg
en volgt u de gele markeringen naar Chattonay. Bij de parkeerplaats Chattonay
gaat u scherp links en volgt u de gele markeringen en het bordje naar
Quinquenouille. Bij de waterval loopt u omhoog (gele markeringen), om vervolgens
boven de waterval uit te komen. U gaat nu met een bruggetje over het riviertje en
volgt de westelijke oever van het riviertje in zuidelijke richting.
Als u bij een breed gravelpad uit komt, gaat u rechtsaf en meteen daarna linksaf
(gele markeringen). U blijft de gele markeringen volgen tot Tour de Dramelay.
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U loopt door naar Sous le Tour en neemt vanaf daar de
afslag naar de ruïne, omhoog. Bij de ruïne loopt u over
hetzelfde pad terug naar Sous le Tour waarover u bent
gekomen. Of daalt steil (beetje glibberig) af via een
shortcut in noordwestelijke richting; dit paadje komt
precies tussen de wandelbordjes Tour de Dramelay en
Sous le Tour uit.
Bij Tour de Dramelay gaat u rechtsaf en volgt u de roodwitte en gele markering richting Dramelay. Nu volgt
een aangename afdaling, tot bij de auto.
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Wandelroute Boutavant 9 km
Afstand: 8,5 km
Tijd: 2:45 – 3:30 uur
Hoogtemeters: 380 hoogtemeters
Hoogste punt: 788 m.
Zwaarte: goed te doen
Moeilijkheid: redelijk
Gps-bestand: JuraBoutavant9km.gpx
Link: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=bbzyjunkdjzyqsnz
Start:
Deze route start in Boutavant, ten zuiden van Vescles, ongeveer 35 minuten rijden. In het
dorpje Boutavant blijft u de bordjes richting Pic d’Oliferne volgen. Op het einde van de weg
is een ruime parkeerplaats.
Karakter:
Dit is een prachtige bergachtige route naar een top Pic d’Oliferne. U loopt over een mooie
bergrug, waar u zich in de Alpen waant. Vanaf de top heeft u uitzicht over Lac de Couselet
en de gehele Jura. Bij helder weer ziet u zelfs de Mont Blanc liggen. Het is een aardige klim,
maar zeer de moeite waard, vanwege het prachtige uitzicht.
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QR-code

Hoogteprofiel 9 km route

Routebeschrijving 9 km route Boutavant:
Vanaf de parkeerplaats loopt u in westelijke richting naar Champs Pertu. U
volgt vanaf hier de gele markering naar Bois de Marguerites en naar Pic
d’Oliferne. Het is wel klimmen naar boven maar op de kam wordt u beloond
met mooi uitzicht. U loopt vervolgens over een plateau naar Pic d’Oliferne
(750 meter). Hier kunt u, via een heen-en-weer route, naar de ruïne en naar
het hoogste punt lopen. Naar de top is een korte klim.
U daalt 100 meter af over dezelfde route. Bij het bordje Pic d’Oliferne houdt
u rechts aan richting Champs Janet. U blijft dit pad, alsmaar rechtdoor,
volgen. Na bijna 3 kilometer krijgt u weer uitzicht op het meer. Bij Sous les
Roches gaat u scherp linksaf en volgt de gele markering richting Boutavant.
U loopt het dorp door; helemaal aan het einde van het dorp staat de auto
geparkeerd.
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Wandelroute Marangea 10 km
Afstand: 10,0 km
Tijd: 2:15 – 3:00 uur
Hoogtemeters: 250 hoogtemeters
Hoogste punt: 646 m.
Zwaarte: gemiddeld
Moeilijkheid: goed te doen
Gps-bestand: JuraMarangea10km.gpx
Link: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=kdwrujimoqydluns
Start:
Deze route start bij B&B Le Niocraux in Marangea.
Karakter:
Een aangename wandelroute over de beboste heuvels, die vanuit de achtertuin van B&B Le Niocraux
zichtbaar zijn. Er zitten twee stukken in deze route, waarbij u van het doorgaande pad af gaat en door
enigszins dichte begroeiing struint (in de winter en voorjaar is dit wat beter beloopbaar dan in de
zomer). Dit struinen wordt wel beloond met een prachtig uitzichtspunt; als u van een beetje avontuur
houdt, dan is dit zeker de moeite waard. Als u deze twee heen-en-weer stukjes liever over slaat, dan
wordt deze aangename wandeling 8,3 km en ruim een half uur korter. De moeilijkheidsgraad wordt dan
‘makkelijk’.
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QR-code

Hoogteprofiel 9 km route

Routebeschrijving 10 km route Marangea:
U wandelt in noordelijke richting en volgt het onverharde pad omhoog.
Na 10 minuten komt u langs een mooie waterval. Links kunt u even
omhoog klimmen naar een uitkijkpunt (dit kost u slechts 2 minuten). Ook
is er een prachtige grot boven de waterval.
Daarna vervolgt u het brede pad omhoog.
Na ongeveer 1,5 km slaat u rechtsaf en wijkt u van het doorgaande pad af.
Let hier goed op de gps en op sjaaltjes aan de boom. Zo’n 100 meter
verder houdt u rechts aan en 150 meter verder houdt u links aan. De
begroeiing wordt dichter, maar u heeft nu bijna het uitzichtspunt bereikt.
U loopt vervolgens via dezelfde route weer terug naar het hoofdpad. Op
het brede pad gaat u rechts en vervolgt de route in zuidelijke richting.
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Ongeveer 1 km verder komt u op een Y-splitsing; u houdt hier links aan en volgt de
mountainbike markering. Zo’n 800 meter verder komt u weer op een Y-splitsiing. Hier verlaat u
de mountainbike route en gaat u rechtsaf, omlaag naar Villeneuve.
Voorbij het gehucht Villeneuve gaat u rechts naar de D173E. Als u 1,2 km op deze asfaltweg
loopt, kunt u rechtsaf voor het 2e uitzichtspunt. U klimt eerst omhoog over een goed pad en
gaat daarna linksaf, struinen door het struikgewas. Ook hier houdt u weer de gps en eventuele
sjaaltjes aan de boom in de gaten. Na het uitkijkpunt daalt u af over dezelfde route. U vervolgt
uw weg over de D173E naar Nemier en daar slaat u linksaf naar Marrangea.
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Wandelroute La Pesse 13 km
Afstand: 13,4 km (variant 8,7 km en 4,9 km)
Tijd: 5:00 – 6:30 uur
Hoogtemeters: 570 hm
Hoogste punt: 1521 m.
Zwaarte: zwaar
Moeilijkheid: enigszins moeilijk
Gps-bestand: JuraLaPesse13km.gpx
Link: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pivrkrkpiratbnwg
Start:
Deze route start vanuit La Pesse. Het is een uur rijden naar dit dorp in de hoge
Jura, maar zowel de wandelroute als de autoroute ernaar toe zijn zeer de moeite
waard! In La Pesse navigeert u naar de straat Route de la Borne au Lion. U volgt
deze weg helemaal tot het einde van de weg. Hier is een ruime parkeerplaats.
Variant:
U kunt deze route eenvoudig inkorten, door alleen de lus naar Cret du Merle te
lopen (8,7 km met 370 hoogtemeters). Of u kiest voor de prachtige Crêt de
Chalam (4,9 km met 220 hoogtemeters).
Karakter:
Als u van bergen houdt, dan is deze wandeling een must. U waant zich hier in
Oostenrijk, met liefelijke alpenweides en ruige bergketens. Met 13,4 km en 570
hoogtemeters is dit een lange en vrij zware wandeltocht, waar u de hele dag voor
moet uittrekken. De paden zijn wel goed beloopbaar.
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Alleen het heen-en-weer pad naar de top van Cret au Merle is een beetje lastig (smal en steil).

QR-code

Hoogteprofiel 13 km route

Routebeschrijving 13 km route:
Op de parkeerplaats loopt u in westelijke richting, waar de picknickbankjes staan. U volgt hier het wandelbordje en de rood-witte markering naar Le Berbois.
Na 250 meter komt u op de asfaltweg uit, waarover u zojuist met de auto gereden heeft. Voor de berghut Le Berbois gaat u rechtdoor het smalle wandelpad
in, waar de weg een bocht naar rechts maakt.
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Op de T-splitsing (asfaltweg) gaat u linksaf en daarna rechtsaf het wandelpad in, nog steeds de markering volgend. Na 200 meter daalt u steil af via een
trappenpad. U komt nu voor de derde keer op de bochtige asfaltweg uit. Hier loopt u in noordoostelijke richting langs een boerderij, richting Crêt du
Nerbier.
Vlak voor de glooiende top Nerbier gaat u rechtsaf en daalt af naar de boerderij Le Malatrait. Hier gaat u scherp linksaf, in noordoostelijke richting. Na 1,3
km, op het kruispunt van paden gaat u rechtsaf,
omhoog richting Cret du Merle en Les Merles. Bij de
pas Les Merles gaat u rechtsaf, heen-en-weer naar
de top van 1448 meter hoogte. U heeft hier
prachtig uitzicht over de Crêt de la Neige, de
hoogste top van de Jura.
U daalt af over dezelfde route, naar de pas Les
Merles. Vanaf deze pas daalt u, via een breed en
eenvoudig gravelpad, verder af naar La Borne au
Lion.
U loopt langs de schuilhut Chalet Romans Petit en
volgt vanaf hier de bordjes en markering naar Crêt
de Chalam. U komt na enkele meters bij een Ysplitsing en heeft hier de keuze: linksom of
rechtsom naar de top. Op bovenstaand kaartje
kiezen we ervoor om de directe en steilere route
naar de top te nemen (dus linksaf op de Y-splitsing),
zodat we iets geleidelijker kunnen afdalen via de
noordwest flank van de berg. Op de top van de Crêt
de Chalam daalt u af in zuidelijke richting en gaat na
150 meter direct rechtsaf, terug naar Borne au Lion.
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Wandelroute Onoz 9 km
Afstand: 9,0 km
Tijd: 2:45 – 3:30 uur
Hoogtemeters: 250 hm
Hoogste punt: 622 m.
Zwaarte: goed te doen
Moeilijkheid: makkelijk
Gps-bestand: JuraOnoz9km.gpx
Link: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ddczyfpqsdrmwzei
Start:
Deze route start vlakbij Onoz, ongeveer 20 minuten rijden. Vanaf het dorpje Onoz gaat u
linksaf, naar de weg Hameau de Chavia (richting Chavia). Na 1,1 km gaat u linksaf de
gravelweg in bij het bordje “Belvédère les Bourlaches”. U parkeert de auto na 100 meter
aan de linkerkant van de weg.
Karakter:
Deze afwisselende wandelroute loopt door aangename groene bossen, waar het in de
zomer aangenaam koel blijft. U heeft twee maal prachtig uitzicht op het
indrukwekkende Lac de Vouglans.
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Routebeschrijving 9 km route Onoz:
Vanaf de parkeerplaats loopt u in oostelijke richting. Na 120 meter slaat u
linksaf, richting “Belvédère les Bourlaches”. Na 480 meter loopt u rechtdoor,
terwijl de route naar Belvédère rechtsaf slaat; wij zullen op de terugweg langs dit
uitkijkpunt lopen. Na ongeveer 1 km komt u op een T-splitsing uit. U gaat hier
rechtsaf en daalt geleidelijk af richting het meer. Bij het meer Lac de Vouglans
aangekomen komt u weer op een T-splitsing uit; u gaat hier rechtsaf.
Nadat u 700 meter langs het meer heeft gewandeld, met vrij weinig uitzicht
(vanwege de bomen en struiken), is er een mogelijkheid om via een kort steil
paadje af te dalen naar een picknickplek met strandje. U bent dan weliswaar nog
niet op de helft van de route, maar het is een prachtige plek voor een pauze.
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Daarna loopt u weer terug naar de gravelweg en
vervolgt u de route in zuidoostelijke richting. Na 800
meter gaat u bij de Y-splitsing rechtsaf; u volgt het
slingerende mountainbikepad omhoog.
Na 2,6 km komt u op een T-splitsing uit. U gaat hier
rechtsaf, in noordelijke richting. Even later komt u
langs het uitkijkpunt Belvédère les Bourlaches. Na dit
uitkijkpunt vervolgt u het pad omlaag in westelijke
richting. Na ongeveer 200 meter komt u op een Tsplitsing uit; u gaat hier linksaf, terug richting de auto.
U loopt nu over hetzelfde pad als vanochtend. Na 480
meter gaat u rechtsaf.

25

© www.verlegjegrens.nl

Wandelroute Saint Christophe 11 km
Afstand: 10,8 km
Tijd: 3:30 – 4:15 uur
Hoogtemeters: 310 hm
Hoogste punt: 641 m.
Zwaarte: enigszins zwaar
Moeilijkheid: goed te doen
Gps-bestand: JuraStChristophe11km.gpx
Link: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gsecahlgtzubyxki
Start:
Deze route start in Saint-Christophe, vlakbij Le Tour-du-Meix, ongeveer 15 minuten
rijden. U navigeert naar de Place Saint Christophe 12 in Le-Tour-du-Meix en parkeert
de auto naast de kerk.
Karakter:
Tussen 1 km en 2 km loopt u over een avontuurlijk en vrij steil wandelpad. De rest van
de route is eenvoudig en veel belopen. De route is erg gevarieerd en biedt regelmatig
uitzicht op het prachtige Lac de Vouglans.
Variant:
U kunt deze route met 2,8 km inkorten door vanaf de kerk in zuidoostelijke richting te lopen naar Rue du Pertis. Deze asfaltweg gaat over in een gravelweg
en buigt daarna in noordoostelijke richting. Na ongeveer 1 km (bij Le Pertis) pikt u de gps route op en vervolgt u de gemarkeerde wandelroute (geel-rood) in
de richting Plage de Surchauffant via le sentier du Lac. De route wordt dan iets eenvoudiger.
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Routebeschrijving 11 km route Saint-Christophe:
Vanaf de kerk loopt u in noordwestelijke richting. Meteen na 30 meter gaat u rechtsaf het gravelpad in en enkele meters verder weer rechts. U volgt dit
brede gravelpad 1 km. Dan gaat u rechtsaf, bij een hekwerk, een heel klein en mogelijk wat begroeid paadje in. U ziet dit paadje snel over het hoofd, dus let
goed op de gps. U loopt langs het hekwerk en houd daarna links aan. U daalt steil af richting het meer. Na 700 meter gaat u bij de Y-splitsing rechtsaf. U
volgt vanaf hier de rood-gele wandelmarkeringen.
Na 700 meter komt u op een T-splitsing uit Le Pertis. U gaat hier linksaf richting Surchauffant (rood-gele markeringen). Na 50 meter buigt het pad af in
noordelijke richting, wat de verkeerde kant op lijkt. Maar even later buigt het pad weer af richting het zuiden.
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Na ruim 4 kilometer komt u bij de afslag naar Surchauffant. Als u
daar wilt pauzeren, er is een restaurant met terras, en in de
zomer kunt u hier een heerlijke duik in het meer nemen, gaat u
hier linksaf (u loopt dan wel 1,8 km en 80 hoogtemeters extra). Als
u de route wilt vervolgen, dan gaat u rechtdoor richting SaintChristophe. Na 1 km komt u op een T-splitsing; u gaat linksaf naar
Saint-Christophe. Aangekomen in Saint-Christophe loopt u
rechtdoor over de Route de Saint-Christophe, richting de kerk,
waar de auto staat.
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