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1. Parkeerterrein: N 44 34.566 • E 1 49.999  5. T-splitsing met GR: N 44 35.754 • E 1 50.334  
2. Paadje rechts omhoog: N 44 34.824 • E 1 49.884  6. Paadje rechts richting Merlet: N 44 35.161 • E 1 51.165  
3. Houten wegwijzer in Causse: N 44 35.325 • E 1 49.776  7. Plateau Merlet: N 44 34.989 • E 1 50.592  
4. Televisiemast: N 44 35.615 • E 1 50.196  

GPS-COöRDINATEN WANDELING 11 - BRENGUES – OP HET PAD VAN EEN PELGRIM

 

La porte de la Falaise
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r O U t e

BRENGUES

Op het pad van een pelgrim

er naar tOe
Brengues ligt 21 km ten 
westen van Figeac. Neem 
vanaf Figeac de D19 rich-
ting Cajarc. Na 13 km sla je 
rechtsaf richting Brengues. 
Zet je auto op de parkeer-
plaats aan de kruising met 
de D41.

WaarOM?
Een wandeling rond de vallei van de Célé, over uitgesleten pelgrimspaden met veel 
geschiedenis en natuurschoon. Een schitterend, uitgehouwen pad loopt onderlangs de 
rotswanden, langs de overblijfselen van een ‘Chateau D’Anglais’. Een mooi voorbeeld 
van een versterkte grot waar inwoners van het dorp tijdens oorlogen hun toevlucht 
in zochten. Van hier kun je de meanderende loop van de rivier goed volgen en heb je 
prachtig zicht op de vallei. Loop je een stukje verder, dan kun je het schilderachtige 
middeleeuwse dorpje Espagnac al zien liggen. Hier staat het unieke overblijfsel van 
de oorspronkelijke 13de eeuwse kloosterkerk; bijzonder is ook de kerktoren met zijn 
opengewerkte en overschragende klokkenkamer. Na Espagnac is het nog één keer  
klimmen. Maar dan wordt je wel beloond met een prachtig uitzicht. 

11
AFSTAND/TIJD:  8,5 km/circa 2,5 uur
TYPE:   rondwandeling
ZWAARTE:  2 (ondergrond)   
KAART: IGN No 2238 O
MARKERING: geen 
HOOGSTE PUNT: 317m LAAGSTE PUNT: 113m
HOOGTEVERSCHIL:  380m

Vallei van de Célé
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de WandeLing
gPs 1. Loop rich-
ting de kruising 
met de D41. Ga hier 
rechtdoor de D38 in, 
richting de kerk en 
Grèzes. Op de vol-
gende kruising ook 
rechtdoor. Negeer 
twee maal een weg 
van links. 
gPs 2. Na de bocht 
naar links ga je 
rechtsaf het paadje 
op en na 15 meter 
scherp naar rechts. 
Het pad loopt om-
hoog en vervolgens 
aan de voet van de 
rotswanden. Passeer 
de ingang La porte 
de la Falaise en de 
overblijfselen van het 
Chateau d’Anglais. 
gPs 3. In het ge-
hucht Causse ga je 
rechtsaf het graspad 
in richting Sentier 
des Anglais. Negeer 
een pad van links. 
Passeer een bron 
aan je linkerhand. 
Na het bassin van de 
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volgende bron wordt het pad een paadje dat je rechtdoor volgt. Vervolg dit stenige 
paadje dat nu langs de flank van de heuvel loopt. Houd verderop richting Le relais 
aan. Ga het hekje door en vervolg het paadje tot de zendmast. 
gPs 4. Let op: volg hier niet het pad dat naar links gaat, maar houd hier je looprich-
ting aan. Houd de zendmast aan je rechterhand en ga rechtdoor de open ruimte over. 
Na 50 meter ga je door het hekje en vervolg je het stenige, kronkelende pad naar 
beneden. Je komt uit bij een T-splitsing. 



57

gPs 5. Ga hier rechtsaf. In het gehucht Pailhes wordt het pad een weg. Op de T-split-
sing sla je rechtsaf en op de D41 ga je weer naar rechts. Ga linksaf de brug over de 
Célé over, het dorp Espagnac in. De weg buigt naar rechts. Aan het einde van de weg 
ga je scherp linksaf een doodlopende weg in richting La Salebio. Ter hoogte van het 
bord “Einde bebouwde kom” negeer je een weg van links en vervolg je de weg recht-
door. Als de weg naar links buigt, ga je rechtdoor het pad op. Na het huis wordt het 
pad een paadje. Op de asfaltweg sla je rechtsaf. 
gPs 6. Let op: na 550 meter ga je rechtsaf het paadje in naar beneden. Het paadje 
daalt en stijgt daarna. Vervolg dit paadje dat verderop over het plateau loopt. Op de 
T-splitsing ga je rechtsaf (gele en oranje markeringen) het stenige pad op dat rechts 
van een muurtje loopt. 
gPs 7. Bijna aan het einde van de open ruimte buigt het pad naar links en loopt het 
naar beneden. Vervolg dit slingerende, stenige pad en houd ter hoogte van de huizen 
rechts aan. Op de asfaltweg sla je rechtsaf en op de kruising in het gehucht Merlet ga 
je rechtdoor. Na het huis wordt de weg een pad en buigt het vóór de rivier naar links. 
Op de asfaltweg sla je rechtsaf. Op de kruising ga je rechtsaf de brug over naar het 
beginpunt. 
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Chateau d’Anglais


