Practisch :
Lengte 16 kilometer
•

Neem een verrekijker mee om
dieren te observeren die je
tegenkomt onderweg

•

Draag goede wandelschoenen

•

Zorg voor voldoende drinken

•

Check het weer voor vertrek

•

Laat niet de schillen en de dozen

VALLIÈRE
Circum

Wandeling
rondom Vallière

La
Villeneuve

Le Plaisir
La Prade

Moulin de
Gasne

La Croix
Petite

Le Boueix

La Lombrière

Le
Masvaudier

Le Pont des
Poupées

La
Villeneuve

IPNS cartographie SIG du Conseil Général de la Creuse

Place de
l’Eglise

Vertrek Place de l’église, neem de D7 richting Royère.
Aan de rechterkant Château de la Villeneuve (privé eigendom, XV
en XVI eeuw)
Na de bocht, neem het pad naar links. Na 800 meter links
afbuigen. Daarna rechtdoor, voorbij paden naar links en naar
rechts.
In la Prade, neem de weg naar links (aan rechterhand, een
granieten kruis)
Loop 400 meter en neem het pad naar links, uitkomend op de
D16
Op de D16 naar links en na 250 meter het pad naar rechts
(richting Moulin de Gasne)
Loop langs de Moulin en na het meertje omhoog naar links.
U passeert de boerderij les Garennes. Loop door tot een kruising
(rechtdoor kunt u terug naar Vallière), bij een houten kruis op een
granieten sokkel, volg naar rechts een pad dat daalt richting la
Croix Petite. U loopt door een bos over een pad omzoomt met
enorme stenen.
Voor la Croix Petite (als u de huizen ziet) neemt u het pad naar
links.
U komt in Boueix op de D36. Sla links af en na 200 meter het pad
rechtsaf nemen.
Loop door tot la Lombrière. Op de D7 rechtsaf en na 50 meter het
pad naar links nemen.
Op de eerste splitsing gaat u rechts. (naar links loopt u langs de
camping terug naar Vallière)
Loop 200 meter, laat het pad naar rechts liggen en loop recht
door tot de verharde weg.
Daar gaat u links, ca. 1,2 km tot Masvaudier. Aan de rechter kant
staat een granieten kruis. Steek de kruising recht over en loop tot
aan Epagnat. Na het eerste huis in Epagnat neemt u het pad naar
links.
Na ongeveer 1 km ziet u rechts het Pont des Poupées. (leuk klein
bruggetje met 2 bogen) Ga hierover en loop ca. 600 meter.
Voor het eerste huis dat u ziet, rechtsaf het pad in. (rechtdoor
komt u in Vallière)
U komt op de D10, sla hier links af en loop ca 700 meter.
Ga dan naar rechts, richting la Villeneuve. (na 350 meter een brug
over de Banize, als u de loop van de rivier naar rechts volgt ziet u
na 100 meter een oud stenen bruggetje)
Vervolg uw weg via la Villeneuve, loop door het dorp naar de D7.
Naar links op de D7 en u loopt weer naar Vallière.

