Wandelen & Toeristische routes
Het regionale natuurpark van het Forêt d'Orient en
omstreken biedt veel ontdekkingsmogelijkheden met
familie, alleen of begeleid door een gids, te fiets, te
voet, te paard...

Wandelpaden
Er zijn verscheidene routes om u een palet aan betoverende landschappen te laten ontdekken.
Korte wandelroutes (PR) : 14 gemarkeerde PR-paden, van 4 tot 25 km, en in totaal 150 km. Elk circuit
kan op deze site worden gedownload.
Twee GRP (“Grande randonnée de pays”, voor langere tochten) doorkruisen het Parc Naturel Regional
van het Forêt d'Orient.
De Tour des Lacs (48,5 km). Circuit te downloaden op deze site.
Het circuit Tour des Deux Bars (105 km waarvan 34 km in het natuurpark) beschreven in de FFRP-gids “
GR de Pays, les Coteaux Champagne Aubois”.

Wandelpaden en andere thematische voorzieningen
Verschillende gemarkeerde wandelpaden en speciale voorzieningen maken het mogelijk om alle rijkdommen van
onze dorpen, meren en bossen te ontdekken:
Wandelpad " des Salamandres" (ontdekking van flora en fauna in het bos) en bospad in het Forêt du Temple
Wandelpad van Dosches
Wandelpad Lapin Blanc in Mesnil-St-Père (ontdekkingspad)
Wandelpad Mares-abreuvoirs in Mesnil-Sellières (ontdekkingspad)
Arboretum van Brienne-le-Château en de wandeling van Brienne
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Vijver van Pré au Lard à la Chaise, met educatieve activiteiten omtrent flora en fauna
Botanisch wandelpad bij de vijver van Ramerupt vlakbij Petit Mesnil
Ornithologisch observatorium (Lac d'Orient, Lac Amance en Lac du Temple)

Fietspaden
Op fietsafstand van Troyes biedt het Parc naturel régional de la Forêt d'Orient en omgeving veel mogelijkheden voor de
liefhebbers. Er zijn uiteraard geen beroemde bergpassen, maar wel een charmant, heuvelachtig gebied met
toegankelijke fietswegen voor eenieder.
Liefhebbers van hellingen vinden in het zuidoosten van het Park mooie beklimmingen, met name in de wijnstreek van
de Cote des Bars.
42 km fietsroute van Troyes naar Dienville
Verschillende ongemarkeerde circuits zijn met behulp van de FFCT uitgestippeld op wegen die open voor
verkeer zijn;
Op deze site vindt u eveneens verschillende ongemarkeerde mountainbikecircuits, voornamelijk op
plattelandweggetjes of bospaden.

Paardrijtochten
Met paard en wagen kunt u op een andere manier de natuur in gaan en de flora en fauna observeren. De voet in de
stijgbeugel of in een kar: er zijn verschillende manieren om het genot van paardrijden te ontdekken. De rijpaden zijn
volledig vernieuwd sinds 2009. Het doel was om de belangrijkste paardrijfaciliteiten met elkaar te verbinden (maneges,
paardenopvang), en tegelijkertijd de interessante routes voor individuele tochten te bieden.
Een tocht met paard en wagen is zonder twijfel een goede keuze als u zonder inspanning de paden wilt
ontdekken. De begeleider zal u met plezier vertellen over de legende van de Tempeliers.
Als u sportief, beginner of ervaren paardrijder bent, neem dan contact op met de maneges die
paardrijdcursussen en begeleide tochten aanbieden. Sommige hebben paarden tot hun beschikking, andere
kunnen uw paard voor een lang of kort verblijf opvangen.
U vindt een lijst van maneges en andere paardrijcentra (opvang van paarden) in de rubriek "Uw verblijf voorbereiden".
Voor nadere inlichtingen, neem contact op met de CDTE, Departementale Commissie van Ruitertoerisme

Begeleide Trektochten en thematische wandelingen
Wij bieden ook begeleide tochten in de natuur of culturele en thematische bezoeken aan. Deze tochten worden
regelmatig georganiseerd door het team van het Park, de vereniging van de Vrienden van het Park, het Office
Nationale des Forêts, de Onderwijsbond en de Bond voor vogelbescherming.
De kalenders zijn telefonisch beschikbaar op aanvraag bij het VVV-Kantoor op +33 (0)3 25 43 38 88 of te downloaden
op deze website (rubriek « brochures »). Vergeet niet de nieuwe Espace Fauna (« Espace Faunes ») van het Forêt
d'Orient, met de nieuwste apparaten om de natuur te ontdekken. > Klik hier voor meer informatie <

Toeristische circuits
Verscheidene toeristische circuits zijn aangelegd voor uw plezier.
Ontdekkingscircuit « Napoléon »
Kerkroute aan de rand van het bos.
Toeristische Champagneroute (drinken of rijden, u moet kiezen...)
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Read more
Voor het selectioneren op de kaart van het door u gekozen circuit en het verkrijgen van
een uitgebreide beschrijving, klik hier.
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