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e Cévennes is een streek en bergketen in het Centraal Massief in het zuiden van Frankrijk. Het is een wild en woest gebied dat voor een groot deel is bestempeld tot Nationaal Park. Motorrijden in dit gebied met een rijke historie is tot rust komen. Hoewel
het op de smalle en soms steile wegen en weggetjes hard werken is. Hieronder een kleine
bloemlezing van de hoogtepunten die we gaan zien:

De route van de 'Corniche des Cévennes' is
een uniek spektakel van 'kleine heuvelruggen en dalen' van de Cévense valleien tussen Florac en St-Jean-du-Gard en gaat door
de hoogste plaatsen van de Cévennes met
adembenemende vergezichten.

Mont Aigoual
betekent: berg van water (ayque= water).
De Aigoual wordt beschouwd als de watertoren van Frankrijk. Mist, sneeuw, regen,
bij elkaar gemiddeld 2200 mm/jaar. Het
eerste obstakel dat de regenwolken, die
van de Middellandse Zee komen, op hun
weg naar het noorden tegenkomen is de
Aigoual. Talloze stromen en stroompjes komen van de hellingen naar beneden. Veel
watervallen aan de zeer steile zuidhelling
en wat kalmer langs de westhelling (Tarn
en zijrivieren).

Mont Lozère
In het westen vormt de majestueuze barrière van graniet van de Mont-Lozère een
contrast tussen zijn kale bergtoppen en zijn
zachte reliëf. Deze 'berg van de bronnen',
zoals hij wel wordt genoemd, bereikt een
hoogte van 1.702 meter en is het hoogste
punt in het Nationaal Park van de Cévennes.

De Gorges du Tarn, een ongeveer 500 meter diepe kloof, is gelegen tussen twee
grote droge kalkplateaus of Causses, te weten de Causse de Méjan in het zuidoosten
en de Causse de Sauveterre in het noordwesten. De kloof begint bij Le Rozier in het
zuidwesten en strekt zich ruim 50 km ver
uit tot aan Ispagnac.

Doordat de weg door de Gorges du Tarn zowel halverwege de helling als onderin door
de kloof loopt (en niet zoals bij veel andere
Gorges bovenaan), krijgt de reiziger het gevoel het binnenste van een stenen wereld
te betreden, alsof men is 'opgeslokt' door
het gebergte. Voortdurend wordt men er
met allerlei steile rotswanden en andere
steenmassa's geconfronteerd.
Gorges de la Dourbie is een kloof in het departement Aveyron en Gard. Hij loopt van
Millau tot aan Nant en is circa 32 km lang.

De hoge kalkrotsen lopen langs de rivier de
Dourbie door het gebied van de Grands
Causses.

Gorges de la Jonte is een kloof in het departement Aveyron en is bereikbaar vanaf
Meyrueis via de D996 richting Le Rozier.
Het ligt niet ver van de Gorges du Tarn. De
kloof met hoge kalkwanden begint smal en
wordt steeds breder. De corniches (steile
rotsen) van de Gorges de la Jonte hebben
diverse rotsformaties met vormen zoals de
Chinese Vaas, de Vaas van Sèvres en de
rots van Capluc vlakbij le Rozier.

Het viaduct van Millau is een meervoudige
tuiconstructie over de rivier de Tarn, in de
gemeentes Millau en Creissels. Het viaduct,
op 14 december 2004 geopend door de
toenmalige president Jacques Chirac, is de
hoogste brug ter wereld (in constructie-

hoogte, d.w.z. de hoogte van de brugpijlers
= 270 meter). Het viaduct is onderdeel van
de A75, die Clermont Ferrand verbindt met
Béziers. Het dal van de Tarn bij Millau was
een knelpunt in deze route, omdat de Tarn
alleen kon worden gepasseerd via de oude
weg dwars door Millau. Kijk eens op:
https://www.youtube.com/watch?v=QXG
VA5Df9aE

Hotel-Restaurant “Le Vallon”
21 Route Neuve
48320 Ispagnac
www.hotel-ispagnac.com/nl/.
b) Inschrijven doet u d.m.v. het inschrijfformulier op onze website.
c)

De inschrijving staat open tot 1 januari
2019. Na bevestiging van uw inschrijving
maakt u 15% van het verschuldigde totaalbedrag over op bankrekening IBAN NL50
ABNA 0620 2262 93 t.n.v. Club Pan-European Nederland o.v.v. “Voorjaarsreis Cévennes 2019”. Als uw betaling is ontvangen, is uw inschrijving definitief.

d) Met deze inschrijving en betaling machtigt
u tevens de CPEN het restant te incasseren.
e)

Het restant wordt automatisch geïncasseerd, circa 4 weken vóór het evenement,
van de rekening die bij de ledenadministratie bekend is en ook wordt gebruikt voor
de incassering van de jaarlijkse contributie.

We gaan dit gebied verkenen vanuit het
dorpje Ispagnac. Hier heb ik een leuk hotelletje gevonden wat er gezellig, maar ook
Frans uitziet. Dit hotel heeft ons een mooie
aanbieding gedaan bestaande uit:
 6 Overnachtingen
 Ontbijt en diner
 Garage voor de motoren
 Welkomstdrankje
 Taxe de séjour incl.

f)

Er zijn 12 tweepersoonskamers en 7 eenpersoonskamers in optie genomen. Bij
overboeking wordt de volgorde van stortingsdatum aangehouden.

g)

Deelname is geheel voor eigen risico. Tip:
sluit een goede reis- en annuleringsverzekering af.

h) Mocht u na definitieve boeking uw reservering -door welke omstandigheid dan
ook- toch annuleren, zal restitutie van de
gehele reissom niet mogelijk zijn, tenzij

De kosten voor dit arrangement bedragen
per persoon:
2-persoonskamer
€ 360,00
1-persoonskamer
€ 470,00

a)

Gegevens van de accommodatie:

een ander clublid uw reservering kan overnemen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
contact opnemen met:
Carlo Oirbans,
Voorzitter Toercommissie
Tel.: 06-526 36 669
E-mail: tc-voorzitter@club-pan.nl

