
Toeristische Route
Op de grens tussen de Ardeche en de Cevennen 
  

Na vertrek van de camping eerst richting Vallon Pont d’Arc rijden. Voor Vallon linksaf slaan richting
de Gorges d’Ardeche. Wil je nog boodschappen doen dan even ± 500m recht door en aan de
linkerkant is een Supermarche.
Vallon is een super toeristisch stadje maar wel gezellig. Er is ook een leuke markt (weet niet meer op
welke dag) op het grote parkeer terrein schuin tegenover de supermarche. Maar de route gaat
verder. 
Na Vallon en de campings gepasseerd te zijn kom je vrij plotseling in de Gorges d’Ardeche. Voor je
het weet is de weg nauwelijks twee vrachtwagens breed en zijn er tunnels gehakt om nog een beetje
te kunnen rijden. Na ongeveer 5 Km kom je de Pont d’Arc tegen. Hier is een parkeerplaats en kun je
de klassieke vakantie kiek maken met op de achtergrond Pont d’ Arc.
Hierna kun je door rijden en na een hele lange steile klim kom je boven op het plateau waarin de
gorges d’ Ardeche gevormd zijn. Je hebt hier verschillende mooie uitzichtpunten. Stop maar waar
het je mooi lijkt. Voor Circe de Madeliene en la Haute Croniche zijn de moeite waard.
Na zo’n 35 km kronkelend over het plateau gaat het weer naar beneden naar St. Martin d’Ardeche.
Vanhier uit richting St. Just en dan richting Bagnols sur Ceze. Voor Bagnols rechtsaf de D298 op
richting Barjac. Na zo’n 12 km linksaf naar de cascades de Sautadet. Heel bijzonder hoe heel lokaal
de rivier allerlei geulen in de rotsbodem geslepen heeft. Vlakbij ligt ook La Roque sur Ceze. Dit is een
oud en heel mooi gerestaureerd dorpje dat tussen de wijngaarden ligt zeker een bezoek waard.

Hierna verder richting Barjac. Je komt dan ook door de Gorges de Ceze. Maar deze vallen in het niet
bij die van de Ardeche voor wat betreft het uitzicht maar de weg is wel een stuk smaller. Aan het
eind hiervan rechtsaf de D901 op nog steeds richting Barjac. Barjac is een leuk stadje en was tot
vorig jaar niet zo ontzettend toeristisch. Nu lijkt wat dit betreft Barjac steeds meer op Vallon.
Maar toch de moeite waard want het dorp straal nog steeds die echte Zuid Franse sfeer uit. De
markt van Barjac is zeer uitgebereid en nog leuker als die in Vallon omdat deze echt in het dorp is.
Na Barjac verder richting Vallon. Je kunt rechtstreeks naar Barjac rijden maar er zijn tussen Barjac
en Vallon ook nog twee mooie grotten waar je een bezoek aan kunt brengen. L’Aven Orgnac en L’Aven 
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de la Forstiere zijn beide leuke grotten. Verder ligt hier nog de Bastide de Virac. Dit is een oud
‘kasteel’. We zijn er nog nooit zelf geweest maar van horen zeggen schijnt het leuk te zijn om eens
door te lopen. 

Een tweede deel van de route voert via de D597 naar Aubenas. Deze route gaat door het dal van de
Ardeche en geeft wel een goed beeld van de omgeving van de benedenloop van de Adeche. Aubenas is
de ‘hoofdstad’ met gezellige terrasjes, restaurants en het gebruikelijke vakantie vertier.
Vanuit Aubenas via de N102 richting Villeneuve-de-Berg. Voor Villeneuve linksaf richting St. Maurice
d’Ibie via de D558. Deze weg is zo mooi en is nog het echte ongerepte Frankrijk. In St. Maurice
lijkt de tijd te hebben stil gestaan. Na St. Maurice verder terug richting Vallon. Als je geluk hebt
staat er water in de Ibie. Dit is nog een mooi stukje om eens te rijden en de kans is groot dat je hier
niemand tegen komt. En dan ineens sta je weer in het drukke, gezellige maar o zo toeristische Vallon.

Voledige routebeschrijving van de toeristische route
Totale afstand:  163,30 km

Plaats Aanwijzing Richting Tijd km
Vallon-Pont-d'Arc 07150 Ga naar de D579 Z

Draai naar de D290 O 00:00:00:58 0,8
Saint-Martin-d'Ardèche Volg de D290 WZW 00:00:41:03 34,2

Draai naar de D901 O 00:00:42:01 35,0
Draai naar de N86 OZO 00:00:49:20 41,1

Pont-Saint-Esprit Volg de N86 ZZW 00:00:51:56 43,7
Saint-Nazaire 30200 (Gard) Blijf op de N86 ZZW 00:00:58:11 51,0
Bagnols-sur-Cèze Volg de N86 NW 00:01:01:05 54,2

Draai naar de D980 W 00:01:02:11 55,3
Saint-Gervais 30200 (Gard) Blijf op de D980 W 00:01:06:53 60,0
Montclus 30630 (Gard) Volg de D980 NW 00:01:23:11 76,3

Draai naar de D901 W 00:01:23:47 76,9
Saint-Privat-de-Champclos Volg de D901 WNW 00:01:29:41 82,8
Barjac 30430 (Gard) Draai naar de D979 NNO 00:01:32:53 86,0

Draai naar de D579 N 00:01:37:48 90,1
Vagnas Blijf op de D579 N 00:01:38:17 90,5
Salavas Volg de D579 ONO 00:01:45:22 96,4
Vallon-Pont-d'Arc 07150 Ga naar de D4 ONO 00:01:47:39 98,3

Draai naar de D1 NO 00:01:48:44 99,2
Lagorce 07150 (Ardèche) Volg de D1 N 00:01:55:56 104,0

Draai naar de D579 NW 00:02:10:02 113,4
Saint-Sernin 07200 (Ardèche) Blijf op de D579 NW 00:02:15:56 119,3

Ga naar de D104 NW 00:02:18:56 122,3
Draai naar regionale weg O 00:02:20:26 123,8
Draai naar de N102 NNW 00:02:21:02 124,4

AubenasVolg de N102 ZO 00:02:22:19 125,9
Saint-Didier-sous-Aubenas Volg de N102 OZO 00:02:25:03 129,1
Lavilledieu Volg de N102 O 00:02:30:48 135,8

Draai naar de D902 ZO 00:02:33:43 139,2
Draai naar de D558 ZZW 00:02:35:02 140,3

Saint-Maurice-d'Ibie Blijf op de D558 ZZW 00:02:45:23 147,2
Draai naar de D1 ZW 00:03:05:20 160,5
Draai naar de D4 WZW 00:03:08:11 162,4

Vallon-Pont-d'Arc 07150 00:03:09:16 163,3


