Korte wandeling 1: circa 1,4 km
Bij uitgang camping linksaf. Bij wijngaard pad naar beneden volgen en weer omhoog richting het kasteel (17e eeuw). Bij
einde straatje (de huisjes waar u langs loopt waren de vroegere paardenstallen van het kasteel), rechtsaf. Na ongeveer
300m linksaf de Allée des Roses in. Bij einde straat linksaf en weg volgen tot ‘Leouzée’ (klein ‘hameau’*, dat nog voor een
groot deel middeleeuws is). Weg maakt eerst een bocht naar rechts, loopt omhoog en maakt daarna een bocht naar links.
Na ‘Léouzée weg volgen tot driesprong. Daar linksaf en weg terugvolgen naar kasteel. Nog voor kasteel rechtsaf en smal
straatje in. Straatje volgen naar beneden en weer omhoog. U komt nu uit op het pad achter de camping.
Korte wandeling 2: circa 1,4 km
Bij uitgang camping rechtsaf, richting dorp. Bij einde weg, linksaf. Straat door dorp volgen tot dorpsplein. Bij plein, linksaf
de Rue du Bousquet in. Deze straat volgen tot het kasteel (17e eeuw). Direct na kasteel linksaf en smal straatje in (de
huisjes waar u langs loopt waren de vroegere paardenstallen van het kasteel). Straatje volgen naar beneden en weer
omhoog. U komt nu uit op het pad achter de camping.
Korte wandeling 3: circa 2,5 km
Bij uitgang camping linksaf. Bij wijngaard weer linksaf en pad volgen naar ingang bos (daar linker pad nemen, niet het pad
omhoog). Bospad volgen (pas op: halverwege bospad bevindt zich links een afgrond!) tot geasfalteerde weg. Daar
rechtsaf en weg volgen (weg loopt wat omhoog) tot driesprong. Hier rechts aanhouden en weg vervolgen. De weg maakt
een bocht naar rechts. Na bord Saint.Laurent-du-Pape, weg volgen tot het kasteel (17e eeuw). Nog voor kasteel rechtsaf
en smal straatje volgen (de huisjes waar u langs loopt waren de vroegere paardenstallen van het kasteel). Straatje volgen
naar beneden en weer omhoog. U komt nu uit op het pad achter de camping.
Korte wandeling 4: circa 3,0 km
Bij uitgang camping rechtsaf, richting dorp. Bij einde weg, oversteken. Langs de ‘Mairie’ (gemeentehuis) en bij einde
pleintje, rechtsaf. Bij de D120, oversteken bij zebrapad en linksaf. Na ongeveer een kleine 200m, bij bord ‘Hautussac’,
rechtsaf. Bij einde weg rechtsaf. Straatje volgen door ‘Hautussac’ (klein ‘hameau’*, dat nog voor een groot deel
middeleeuws is). Na ‘Hautussac’ weg volgen tot bruggetje rechts. Bruggetje over en direct daarna rechtsaf het bos in.
Bospad volgen (pas op: halverwege bospad bevindt zich rechts een afgrond!) tot wijngaard. Bij wijngaard rechtsaf
en pad volgen naar de camping.
Korte wandeling 5: circa 3,2 km
Bij uitgang camping linksaf. Bij wijngaard pad naar beneden volgen en weer omhoog richting kasteel (kasteel dateert uit
de 17e eeuw°). Bij einde straatje (de huisjes waar u langs loopt waren de vroegere paardenstallen van het kasteel), linksaf.
Na ongeveer 200m rechtsaf naar ‘Leouzée’ (klein ‘hameau’*, dat nog voor een groot deel middeleeuws is). Weg volgen om
‘Léouzée’ heen. Na Léouzée loopt de weg omlaag. Na ongeveer 200m linksaf de Rue Gai Soleil in. Bij einde straat, rechtsaf.
Na ongeveer 250m (bij begraafplaats), rechtsaf straatje in. Straatje volgen tot de kerk. Na kerk rechtsaf en vervolgens
linksaf de Allée des Roses in. Bij einde straat rechtsaf en weg weer terugvolgen naar het kasteel. Na kasteel linksaf en smal
straatje in. Straatje volgen naar beneden en weer omhoog. U komt nu uit op het pad achter de camping.
Korte wandeling 6: circa 4,0 km
Bij uitgang camping linksaf. Bij wijngaard linksaf en pad volgen naar ingang bos (daar linker pad nemen, niet het pad
omhoog). Bospad volgen (pas op: halverwege bospad bevindt zich links een afgrond!) tot geasfalteerde weg. Daar
linksaf. Weg volgen naar ‘Hautussac’ (klein ‘hameau’*, dat nog voor een groot deel middeleeuws is). Na ‘Hautussac’, bij
driesprong, linksaf. Bij bord ‘Attention Enfants’, rechtsaf. Bij kruispunt (vuilnisbakken) rechtsaf. Wat verderop buigt weg
naar rechts. Na bocht links aanhouden, klein stukje naar boven lopen en verder het (gras)pad volgen. Pad loopt naar links.
Bij grote dennenboom, pad rechtdoor volgen (pad links, niet ingaan). Na ongeveer 100m maakt pad bocht naar rechts.
Voorbij huis met afdak en bij driesprong rechtdoor. Straatje terugvolgen door ‘Hautussac’. Bij bruggetje weg blijven volgen
die nu naar rechts buigt en omhoog loopt. Weg volgen tot driesprong. Daar rechts aanhouden. Even verderop maakt weg
bocht naar rechts. Na bord Saint-Laurent-du-Pape, weg volgen tot het kasteel (17e eeuw). Nog voor kasteel rechtsaf en
smal straatje volgen (de huisjes waar u langs loopt waren de vroegere paardenstallen van het kasteel). Straatje volgen
naar beneden en weer omhoog. U komt nu uit op het pad achter de camping.
Korte wandeling 7: circa 5,0 km
Bij uitgang camping rechtsaf, richting dorp. Bij einde weg, oversteken. Langs de ‘Mairie’ (gemeentehuis) en bij einde
pleintje, linksaf. Bij einde straat, rechtsaf en de brug over. Na de brug rechtsaf richting ‘Royas’. Na huizenrij de weg nog
ongeveer 300 m vervolgen tot eerste weg links. Daar inslaan en weg omhoog volgen (glad bij nat weer!) naar
spoorbaan*). Hier rechtsaf. De spoorbaan ongeveer 2 km volgen tot punt waar verschillende paden/wegen samenkomen.
Daar rechtsaf (scherpe bocht naar rechts). Na ongeveer 150m, bij einde weg, rechtsaf. Weg helemaal terugvolgen tot de
brug van Saint-Laurent du Pape. De brug over en vervolgens linksaf. Straatje volgen tot pleintje van de ‘Mairie’. Daar
rechtsaf. De dorpsstraat oversteken en de weg terugvolgen naar de camping.
*) hameau: groepje huizen, gelegen op enige afstand van het dorp waar het bij hoort.
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