Naar het begin van de wandeling. “Parcours Vita”
van Lezignan

Vanaf het centrum volgt u de Avenu des Pins (naar het westen). U steekt de
rotonde van de D6113 rechtdoor over en neemt de eerste weg rechts (Av. Gaston
de Bonheur). U gaat langs het zwembad en de tennisbanen aan uw linkerhand.
U volgt de asfaltweg ong. 1500mtr. naar het pijnboombos waarbij u de gele
bewegwijzering volgt. Als de weg zich splitst gaat u rechtdoor en volgt het bord
“déboisement”waarna u bij een houten hut aankomt en u uw auto kunt parkeren.

Familie wandelingen
Juli en Augustus 2015
in Lézignan-Corbières
onder leiding van de Lézig’zagueurs
wandelclub van het MJC

Infos : MJC 04 68 27 03 34 / Nicole Clareto 04 68 27 54 63

www.mjc-lezignan-corbieres.com

Association affiliée

lezigrando.fr

Vrijdag ochtend en
dinsdag avond

Vrijdag ochtend en dinsdag avond wandelingen, voor het hele gezin in Lezignan, georganiseerd door de Lezig’zagueurs van het MJC, als onderdeel van de zomer activiteiten
Trefpunt: het “Parcours Vita”in Lezignan’s Pinède
(pijnboombos) > zie de kaart op de achterkant.
Gratis activiteit/inschrijving ter plaatse
Kinderen tenminste 6 jaar en onder begeleiding
Vrijdags : Start om 9.30u, duur 2 uur.
Meenemen: water, hoofddeksel en goede wandelschoenen. Bij de start
zal (indien beschikbaar) een brandweerman uitleg geven over bosbrand.
Dinsdags en maandag 13 juli 2015 (avondwandeling) :
Start om 20.30u, duur 2 uur.
Meenemen:eenzaklantaarneneenwindjack(eventueel).Aanheteindevan
de wandeling krijgt u namens de Gemeenteraad een drankje aangeboden.
Juli 2015
Vrijdag 10e 9.30 u
Maandag 13e 20.30 u
Vrijdag 17e 9.30 u
Dinsdag 21e 20.30 u
Vrijdag 24e 9.30 u
Vrijdag 31e 9.30 u

La Pinède en de botanische route
Windmolens-Panorama op vuurwerk
La Pinède en de wijnvelden
Avondwandeling naar de windmolens
La Pinède geschiedenis van het bos
Bron van Sint Jaume

Augustus 2015
Dinsdag 4e 20.30 u
Vrijdag 7e 9.30 u
Vrijdag 14e 9.30 u
Dinsdag 18e 20.30 u
Vrijdag 21e 9.30 u
Vrijdag 28e 9.30 u

Avondwandeling naar de windmolens
La Pinède en de wijnvelden
Windmolens en de oude bijenkorven
Avondwandeling naar de windmolens
La Pinède en de botanische route
Bron van Sint Jaume

La Pinède en de botanische wandelroute

De met pijlen aangegeven route loopt door la Pinède (het pijnboombos)
dat is gevormd door hevige stormen en wordt bewaakt met het oog op bosbrand gevaar. De botanische wandeling voert langs 25 “tekst borden”met
uitleg over de plaatselijke vegetatie.
Partner : Jean-Pierre Pigassou

La Pinède, de geschiedenis van het bos

15000 jaar bos ontwikkeling sinds de laatste IJstijd, 150 jaar dynamische
groei of herbeplanting vanaf 1860, een wandeling van 150 minuten om
te leren over het pijnboombos van Lezignan, nu en in de toekomst.
Partner : Patrick Valette – ONF engineer

La Pinède en de wijnvelden

Vergezeld door zingende cigales (krekels) ontdekken we de Garrigues (typerend
struikgewas) en het pijnboombos. Op de terugweg ontmoeten we een wijnboer
in een wijnveld waardoor we meer te weten zullen komen over de verscheidenheid aan druivensoorten die gebruikt worden voor de AOP Corbières wijnen.
Hij zal onze vragen beantwoorden en ons uitnodigen voor een wijnproeverij.
Partner : Daniel Sendrous– Voorzitter van de Chai des Vignerons

Bron van Sint Jaume

Als we de gele markering volgen ontdekken we de Capitelles, de paden en
de afgronden voordat we kunnen luisteren naar het water van de St Jaume
bron. We houden stil op het Kruis waar de wijnboeren ieder jaar op 11
augustus de dag van de heilige Suzanne bidden voor regen.
Partner : de cigales

Windmolens en de muur van bijenkorven

In de ochtend of de vroege avond gaan we naar Mourel de Carbit om daar
het adembenemende panorama van de Pic du Nord, de vlaktes van het
stroomgebied van de Aude en de dorpen van de Minervois te bewonderen.
Partner : de wind

