Points de passages

Wandeling langs het kanaal
Een wandeling voorgesteld door doudou3102
Wandeling met vertrek te Corbigny lang het Canal du Nivernais met terugkeer langs de
plattelandswegen in het land van ‘Corbigeois’.

Durtijd :
Afstand :
Stijging :
Daling :
Hoogste punt :
Laagste punt :

2h30
15.94km
255m
253m
342m
178m

Middelmatig
Moeilijkheid :
Aankomt op verterpunt: Ja
Wandelen
Verplaatsing :
Morvan
Regio :
Corbigny (58800)
Gemeente :

Beschrijving
De parking voor het rusthuis.
(D/A) Vervolg naar rechts de Rue De Vezeley, ga om het stadhuis en ga
over de brug.

Points de passages

(1) Sla linksaf, volg de rivier en steek hem opnieuw over. Sla rechtsaf
in de eerste straat en sla dan linksaf en rechtdoor.

1 : Naar links op de brug
N 47.2584° / E 3.683186° - alt. 248m - km 0.46

(2) Sla linksaf naar de Avenue de la Gare, passeer deze en sla rechtsaf
bij de overweg. Verlaat Corbigny via de weg naar Chitry-le-Mines.

2 : Naar linksrichting het station
N 47.256327° / E 3.677421° - alt. 257m - km 1.05

(3) Sla linksaf na de Renault-garage en volg het pad naar het kanaal.
(4) Vervolg langs het kanaal naar de haven van Chaumot.
(5) Steek de hoofdweg over om het kanaal naar Combres te volgen.
Bezienswaardigheden onderweg: sluizen, mobiele bruggen op het kanaal
...
(6) Bij de sluis van Chazelles, neem het pad rechts om omhoog te
gaan in Combres tot aan de D985.
(7) Sla hier links af op deze weg, daarna na 500 meter ga rechtsaf
richting Cropigny en steek deze plaats over.

D/A : De parking voor het rusthuis
N 47.259321° / E 3.686347° - alt. 198m - km 0

3 : De weg naar Marcy
N 47.252245° / E 3.670529° - alt. 269m - km 1.91
4 : Kruising met het Canal du Nivernais
N 47.244227° / E 3.659208° - alt. 248m - km 3.23
5 : De haven van Chaumot
N 47.258971° / E 3.647855° - alt. 248m - km 5.2
6 : De sluis van Chazelles
N 47.291739° / E 3.662363° - alt. 179m - km 9.62
7 : Kruising met de D985
N 47.288955° / E 3.670301° - alt. 272m - km 10.39
8 : Richting Corbigny
N 47.291135° / E 3.681423° - alt. 273m - km 11.58

(8) Sla rechtsaf richting Corbigny en steek een deel van het Bois
d'Échereau over.

9 : Naar links op de weg
N 47.27913° / E 3.680235° - alt. 313m - km 13

(9) Aan het einde van het bos, neem het pad links (pas op voor de
racefietsen!). Vervolg een weg.

10 : Weg die afdaalt naar Corbigny
N 47.272357° / E 3.686665° - alt. 337m - km 14.02

(10)Na de paar meter op de weg, neem een 2e weg aan de linkerkant
die naar beneden gaat (veel!) Naar Corbigny. Ga door de Rue de la
Coulemelle en dan links die van La Morgagne. Sla uiteindelijk twee keer
rechts af om de parkeerplaats te vinden (D / A).

D/A : De parking voor het rusthuis
N 47.259328° / E 3.686336° - alt. 198m - km 15.94

Praktische informatie
Handel aan de Haven van Chaumot.
Bistrot de l'écluse à Marigny-sur-Yonne.
Geef uw tips en mening op (enkel in het Frans) : https://www.visorando.com/randonnee-promenade-le-long-du-canal/

Copie, vente et diffusion interdites - mTdr79n5

1

Wandeling langs het kanaal

Download de Visorando-app om deze wandeling te volgen

Visorando en de auteur van dit blad kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor een ongeval op dit circuit.
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