Wandeling over de ‘Dolce Via’ naar St. Fortunat s/Eyrieux en terug – 21 km
De spoorbaan van de vroegere stoomtrein, die nu de naam ‘Dolce Via’ draagt, verbond destijds La Voultesur-Rhône met het hooggelegen Saint Agrève. Terwijl hij de rivier de Eyrieux volgde van begin tot eind,
doorkruiste hij een ongerept en schilderachtig landschap.
De spoorbaan, die sinds 1968 niet meer in gebruik is, is nu een (betrekkelijk) vlak en breed wandel- en
fietspad geworden. Dit schitterende erfgoed zorgt ervoor dat u het prachtige Eyrieuxdal nu vanuit een
nieuw perspectief ziet.
____
Bij uitgang camping rechtsaf, richting dorp.
Bij einde weg (postkantoor), 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 ongeveer 200 m links smal steil pad omhoog.
U komt nu op de ‘Dolce Via’ (de voormalige spoorbaan).
Daar rechtsaf en pad volgen.
Let op! De ‘Dolce Via’ is herkenbaar aan de koperkleurige borden of hekken aan weerskanten
van het pad. Dus mocht u af en toe ‘off-piste’ willen gaan, zorgt u er dan voor dat u altijd weer
op het pad terecht komt met deze kleur borden of hekken.
Na 8,2 km komt u uit in Saint-Fortunat, aan de achterkant van camping ‘La Gare des Amis’.
De camping aan de rechterkant voorbijgaan.
Even verderop rechtsaf de brug over en weg vervolgen naar Saint Fortunat-centrum.
Behalve een mooie ligging aan de Eyrieux, bezit Saint-Fortunat twee restaurantjes, een bakker
en een aantal schilderachtige oude straatjes (achter de D120).
____
De terugweg gaat weer via de brug over de Eyrieux.
Na de brug linksaf en Camping ‘La Gare des Amis’ aan de linkerkant voorbijlopen.
Na ongeveer 300 m bevindt u zich weer op de ‘Dolce Via’.
Dit pad terugvolgen gedurende 9 km tot het vroegere treinstationnetje van Saint-Laurent-du-Pape.
▪

Voorbij het stationnetje lopen en vervolgens linksaf de weg in die omlaag loopt naar de D120.
Daar linksaf (let op het verkeer!).
Na 300 m rechtsaf en de brug over.
Weg vervolgen tot dorpsplein. Daar linksaf.
Na 200 m, bij postkantoor, rechtsaf en de weg teruglopen naar de camping.
____
Variant: Wandel via de ‘Dolce Via’ van Saint-Laurent-du-Pape naar Saint-Fortunat, en neem van daar
de bus terug naar Saint-Laurent-du-Pape/Centre. De bushalte in Saint-Fortunat bevindt zich tegenover
hotel/restaurant ‘Touristique’.
De bus vertrekt vanaf deze halte:
➢ om 12.45 (ma-di-wo-do-vr-za) niet op feestdagen
➢ om 17.58 (ma-di-wo-do-vr) niet op feestdagen
➢ om 17.25 (zo + feestdagen)
Buskaartje kost ongeveer 3€ pp.

