
Gîte des randonneurs 

401 Route de Barjac 

30500 Saint Victor de Malcap (F) 

Contact: Erik Claes 

GSM: 0033 6 98 39 00 61 

Mail: giterandon@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/gitedesrandonneurs/ 

Ben jij een wandelaar? Dan is Gîte des Randonneurs in Saint Victor de Malcap de ideale 

verblijfplaats voor je volgende wandelvakantie. 

De streek is ideaal voor wandelaars, vlak of met (soms steile) hellingen bergop en bergaf. 

Ook voor de fietsers is dit een mooie en geliefde streek en de rivier de Cèze is vlakbij.  

De gîte: 

De gîte, geschikt voor 2 tot 4 personen.  

Daarnaast is er ook nog een kamer voor 2 personen 

beschikbaar met eigen douche en WC. 

Prijzen: 

De gîte: 80 € per nacht vanaf 3 nachten. 

 500 € per week (excl. eindreiniging 50 €)  

De kamer: 30 € per nacht. Handig voor wie op door-

reis is naar een verdere bestemming.  

Ontbijt is niet voorzien, dit dient de gebruiker zelf te 

voorzien. 

Lakens, dekens en handdoeken zijn inbegrepen. 

Gebruik van het zwembad (10 x 4 m) is ook 

inbegrepen in de huurprijs. 
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Gîte des randonneurs 

Accomodatie: 

 

 



 

Gîte des randonneurs 

Omgeving en bezienswaardigheden 

Wandelen 

Wandelen en fietsen kan je het hele jaar door. In de zomer is het zeer warm en wandel je best ’s 

morgens.  

Binnen het domein kan je een omloopje van +/- 1 km wandelen met enkele kleine moeilijkheden erin 

om omhoog of omlaag te gaan. Aan zondags slenterwandelingtempo doe je er klein half uurtje over. 

Ideaal voor een pré-ontbijt- of apperitiefwandeling. 

Als je langere tochten wil doen, in de lente, in het najaar en zelfs in de winter is het meestal perfect 

wandelweer voor dagtochten. Zelfs midden in de winter is het soms terrasjesweer met een temperatuur 

van rond de 20 graden in de zon. 

Kaarten met wandelroutes in de hele streek zijn ook beschikbaar, zodat je je wandelingen daarmee kan 

plannen. De wandelingen zijn gepijld met gele streepjes en palen met bordjes. 

Op de facebookpagina is tal van info en foto’s terug te vinden van de wandelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gîte des randonneurs 

Bezienswaardigheden  

• Grot van Chauvet (met muurschilderingen van meer dan 30.000 jaar oud), grot van Orgnac l'Aven,  

• Enkele kastelen of ruïnes van kastelen: 

o Chateau de Roure met museum aan de overzijde. 

o Chateau d'Allègre 

o Chateau de Montalet 

• Enkele vrij bekende stadjes in de buurt: 

o Vallon Pont d'Arc aan de Ardèche. 

o Les Vans (met restaurant Likoké van Piet Huysentruyt) 

o Saint-Ambiorix op 3 km van de Gîte 

Bereikbaarheid 

• Auto: Autoroute du Soleil (A7), uitrit Bollène (nr. 19), daar richting Pont-St-Esprit, dan richting Barjac 

en dan richting St. Ambroix. Ongeveer 1 uur rijden vanaf de autosnelweg. 

• Trein: TGV tot Nîmes. Vandaar trein naar Alès en bus naar St. Ambroix. Afhalen in Nîmes mogelijk 

tegen bijbetaling. (Nîmes ligt op ongeveer 60km van de Gîte) 

• Vliegtuig: er wordt vanuit Charleroi op Nîmes gevlogen door Ryanair. Afhalen in Nîmes mogelijk 

tegen bijbetaling. (Vliegveld op ongeveer 65 km van de Gîte)  

Contact Gîte des Randonneurs, Erik Claes, 401 Route de Barjac, 30500 Saint Victor de Malcap 

GSM: 0033 6 98 39 00 61   -   giterandon@gmail.com   -   https://www.facebook.com/gitedesrandonneurs/ 

Chateau de Roure Chateau d’Allègre 

https://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/grot-chauvet-pont-arc-2095.htm
https://www.chateaudesroure.com/nl/
https://www.chateaudallegre.com/
https://www.chateaudallegre.com/
https://www.france-voyage.com/frankrijk-steden/molieres-sur-ceze-9713/kasteel-montalet-12770.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-steden/molieres-sur-ceze-9713/kasteel-montalet-12770.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-steden/vallon-pont-d-arc-29653.htm
https://www.france-voyage.com/frankrijk-steden/les-vans-29686.htm
http://www.likoke.com/nl/home
https://www.france-voyage.com/frankrijk-steden/saint-ambroix-9774.htm
mailto:giterandon@gmail.com
https://www.facebook.com/gitedesrandonneurs/

