
 

 

Fietstocht ‘La Drôme’           20,3 km 
 

 

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 bedrijf Profil Baie weg oversteken. Volg nu de fiets iconen op de weg. 

 

Einde fietspad links af (blijf de fiets iconen op de weg volgen, u komt uiteindelijk uit op het marktplein van La 

Voulte sur Rhône) 

 

De brug over de Rhône, voor het marktplein, oversteken (voorzichtig rijden!) 

 

Na de tweede brug, weg vervolgen tot rotonde. 

Daar rechtsaf de D86 ri. Livron.  

Na 400 m, daar waar de weg een bocht naar links maakt, rechtdoor. 

 

Na 650 m linksaf (Chemin de la Massette). 

Na 200 m rechtsaf met de bocht mee. 

Na 400 m linksaf met de bocht mee. 

Na 230 m, rechtsaf (Chemin de Buis). 

Na 700 m (zijwegen niet inslaan), bij T splitsing, rechtsaf (Chemin de Volte). 

Na 550 m, bij driesprong, linksaf (Chemin de la Drôme). 

Na 190 m, op wat hoger gelegen punt, met links grote keien, rechtsaf *). 

 

*) Alternatief: Voor u leidt een smalle weg omlaag naar een picknickplaats aan de rivier de Drôme. U kunt er voor 

kiezen daar een kijkje nemen (forellenkwekerij). Wanneer u daarna weer terugkeert naar hetzelfde punt *), gaat 

u uiteraard linksaf. (Alternatief is niet inbegrepen in kilometeraantal.) 

 

Let op! In verband met sluizen (barrages) die kunnen worden opengezet, is zwemmen op die plaats 

(en verderop naar de Rhône toe) levensgevaarlijk (ook voor uw hond!) en daarom streng verboden! 

 

Brede pad volgen. (Pad vertoont kuilen! Slalommen dus!) 

Na de versperring (waar u omheen kunt), komt u op de Via Rhôna (nieuw pad!).  

 

De Via Rhôna gedurende 1,2 km volgen tot de T-splitsing (stopbord). 

Daar linksaf en over de brug. Het pad maakt een aantal bochten en loopt langs sluizen. 

Even verderop het geasfalteerde fietspad in (rond wit bord met rode rand – 5t). 

Na de spoorwegbrug (waar u onderdoor gaat) rechts aanhouden (links is de dijk). 

Bij de T-splitsing (D86F), linksaf en de brug over (voorzichtig rijden!). 

 

Na de brug doorrijden tot de volgende T-splitsing (bar ‘Le Boule d’Or). 

Daar rechtsaf (D86E). 

De D86E gedurende 1,7 km volgen door La Voulte heen. 

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

 

Na 400 m, op rotonde, linksaf. 

Na 100 m (voor geel bord Profil Baie), rechtsaf onverhard pad in (tussen grote keien en kopergekleurde borden 

door). 

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. 

 



 

 

Fietstocht ‘Les Petits Robins 28,1km  

 

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 bedrijf Profil Baie weg oversteken. Volg nu de 

fiets iconen op de weg. 

 

Einde fietspad links af (blijf de fiets iconen op de weg 

volgen, u komt uiteindelijk op het marktplein van La 

Voulte sur Rhône uit) 

 

De brug over de Rhône, voor het marktplein, 

oversteken (voorzichtig rijden!) 

 

Direct na de brug het tweede straatje links in (nog 

voor plek met woonwagens). 

Weg maakt bocht naar links en dan naar rechts. 

Verharde weg volgen langs de Rhône.  

 

Na 2,3 km, bij gele borden (‘Terrains inondables 

…etc’), de dijk over en weg vervolgen (weg maakt 

bocht naar rechts). 

 

Na 350 m, bij splitsing, rechtdoor. 

 

Bij T-splitsing (stopbord), linksaf (route de Fiancey). 

Deze weg (D215) gedurende 1,4 km volgen. 

 

Bij rood/geel reclamebord van SERRE FRUITS, linksaf 

(rond wit bord met rode rand- 6t.) (Chemin de le 

Poulatte; heet na de brug Chemin des Josserands).  

 

Let op! Na 400 m, bij grote middeleeuwse boerderij, 

niet de weg volgen die afbuigt naar rechts, maar 

rechtdoor rijden (pas op verkeer!) tot volgende 

zijweg (270 m verderop). 

Daar (let op: dit is direct na het bruggetje), rechtsaf 

(Chemin d’Arthaud). 

 

Na 900 m, na lange muur, linksaf (Chemin de 

Valayer). 

 

Na 350 m rechtsaf (Chemin de Chatagnone). 

 

Na 900 m rechtsaf (vuilniscontainer) (Chemin 

d’Arthaud). 

 

Na 450 m maakt de weg een bocht naar rechts. 

 

Op driesprong (150 m na de bocht), linksaf (Chemin 

de Péage). 

 

Na 150 m rechtsaf (Chemin Gué de Saint Pierre). 

 

Na 65 m linksaf (Chemin de Beauchastel). 

 

Na 600 m, op driesprong, rechtdoor. 

 

Na 650 m, bij T-splitsing (stopbord), rechtsaf. 

 

Na 700 m, op kruispunt, rechtsaf (Chemin Creux). 

 

Na 750 m, op kruispunt, linksaf (Chemin de Gué de 

Saint Pierre). 

 

Na 900 m, bij T-splitsing, rechtsaf (Chemin de 

Josserand). 

 

Na 550 m, bij (bekende) boerderij, linksaf met de 

bocht mee (ri. La Voulte). 

 

Na 400 m (stopbord), bij bedrijf SERRE FRUITS, 

rechtsaf (D215).  

 

De D215 gedurende 1,2 km volgen tot ’Les Petis 

Robins’. 

Na bord ‘Les Petits Robins’ rechtdoor. 

De D215 volgen door dorp. 

 

Na dorp de D215 nog gedurende 1,4 km volgen tot 

rotonde. 

Op rotonde de D86 ri. La Voulte. 

 

De D86, die na 350 m overgaat in de D86F, volgen 

tot de brug. 

De brug over en doorrijden tot T-splitsing (bar ‘Le 

Boule d’Or). 

Daar rechtsaf (D86E). 

 

De D86E gedurende 1,7 km volgen door La Voulte 

heen. 

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

Pape.  

 

Na 400 m, op rotonde, linksaf. 

Na 100 m (voor geel bord Profil Baie), rechtsaf, 

tussen grote keien en kopergekleurde borden door, 

onverhard pad in. 

 

Na 1,7 km komt u uit bij de D120. Daar 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. 

 

 

 


