
 

 

Fietstocht naar La Voulte via de ‘Via Rhôna’.  
 

 

Bij uitgang camping rechtsaf. 

Bij T-splitsing linksaf (D120). 

Op dorpsplein rechtsaf en de brug over.  

 

Na de brug linksaf en de D120 nog 300 m vervolgen tot rechts wit paaltje met 

rode streep. 

Daar rechts het pad in (pad is hellend).  

Pad (dit is de Dolce Via) volgen tot industrieterrein.  

Bij Profil Baie linksaf. 

 

Bij rotonde, rechtsaf de D120 ri. La Voulte. 

Bij T-splitsing, linksaf, de D86E ri. Charmes s/ Rhône. 

Na 1,2 km, direct voor de brug rechtsaf pad in (bord met foto van Beauchastel). 

 

Onder de spoorwegbrug door en het pad, de ‘Via Rhôna’, blijven volgen langs de 

Eyrieux en vervolgens langs de Rhône tot La Voulte (U komt uit achter het 

Office du Tourisme). 

 

______ 

 

Terug via de D86E ri. St. Laurent-du-Pape (deze weg loopt aan de voorkant van 

het Office du Tourisme).  

 

De D86E volgen door La Voulte heen (ong. 2 km). 

Na La Voulte, linksaf de D120 ri. Saint Laurent-du-Pape (voorsorteren).  

 

Na 400 m, op rotonde, linksaf. 

Na 100 m (Profil Baie), rechtsaf onverhard pad in. 

Na 1,7 km, u komt nu uit bij de D120, linksaf (let op het verkeer!). 

Na 300 m rechtsaf de brug over. 

Op dorpsplein linksaf. 

Na 200 m rechtsaf en de weg terugrijden naar de camping. 
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