VOL UITDAGINGEN

OVERSTIJG JEZELF

OM TE ONTMOETEN

De top van de berg Ventoux
vormt met zijn rotsachtige
kammen een verbinding tussen
hemel en aarde. Al eeuwenlang
trekt deze eenzame berg de
aandacht van poëten, zet hij
pelgrims aan tot meditatie,
wekt hij de nieuwsgierigheid
van plantkundigen, de
wedijver van sportievelingen,
en diegenen die zich in een
andere wereld willen begeven.

MAANLANDSCHAP

Meedogenloze berg,
mythische top, de
1910 meter van de
Ventoux trekken
sportievelingen van
de hele wereld aan.
Zijn steile hellingen
beklimmen in een
verzengende hitte
vormt op elk ogenblik
een uitdaging, tot je de
eindmeet overschrijdt.

VAN BIODIVERSITEIT

OPENLUCHTLABORATORIUM

De berg Ventoux, met de
voeten in de Provence
en de kop in de Alpen,
is een natuurmonument
dat wereldwijd erkend is
als biosfeerreservaat door
de Unesco. Het herbergt
een rijke biodiversiteit
en veel beschermde
soorten waarvan velen,
die erg zeldzaam zijn,
bedreigd worden door
de klimaatsverandering.

Laat u verrassen door dit
maanlandschap te midden
van het Regionaal natuurpark
van de Mont-Ventoux en
aanschouw het uitgestrekte
panorama van de Alpen
tot de Middellandse Zee.
Van de dageraad tot de
avondschemering, kijk, luister,
droom, laat u meeslepen door
de magie van deze plaats.

GROOTSE BIODIVERSITEIT

EEN EXTREME
De top met een
hooggebergteklimaat,
dat beurtelings domein
is van de wind, de mist
en de zon, kan in één
tel veranderen van een
hittegolf in een hagelstorm;
de temperatuurverschillen
tussen het laagland en de
top kunnen aanzienlijk zijn!

WOESTIJNGEBIED

IJSGEBIED

OP ZICHZELF
“Wat een imposant
panorama onthult zich aan
onze voeten! […] Alleen op
de top van deze eenzame
hoogte, verloren te
midden van dit imposante
massief, oh ! Hoe klein kun
je zijn, hoe nietig kun je
je voelen ! “
Jean-Henri FABRE, L’indicateur
d’Avignon, 29 september 1842.
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Blijf uitsluitend op de paden en
voetgangerszones om de biodiversiteit te
bewaren.

“ D E G R O T E H A LT E S ”

Parkeer u op de toegelaten zones
Bushalte
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Parkeerplaats voor fietsen

Toegang tot de militaire zones kan
strafrechtelijk vervolgd worden

DUIK IN DE MIDDELLANDSE ZEE

HET BEZOEK VAN DE TOP

De weersomstandigheden zijn extreem en onstabiel. Real-time weerbericht:
www.meteo-ventoux.fr

Automobilisten dienen zich te parkeren en mogen enkel rechtsomkeert
maken in de daartoe voorziene zones.

Vermijd drukke perioden. Ga tijdens de zomer ‘s morgens of in de late namiddag,
buiten het weekend.

Voor uw veiligheid en het behoud van de biodiversiteit dient u op de
bewegwijzerde paden te blijven, stap niet op de hellingen met losse
stenen, verplaats geen stenen, pluk geen planten.

Zorg ervoor dat u in goede gezondheid bent alvorens zich op de weg te begeven of
de berg te beklimmen. Draag warme kleren, goede schoenen en neem water mee.

U bevindt zich op paden van een hooggebergte, inclusief trappen,
wees voorzichtig.

Wees voorzichtig op de toegangswegen in het massief, het kan erg druk zijn
(auto’s, moto’s, fietsers, voetgangers...). Rijd niet te snel en respecteer de anderen.
Fietsers, let op tijdens de afdaling.

Het hoogteverschil is groot, mindervaliden dienen te worden begeleid.

uitzonderlijk. De top, die druk bezocht wordt,
is een plaats in het hooggebergte die zowel
gevaarlijk als fragiel is. Wij vragen u deze
beschermde natuurzone te bewaren en
veilig te blijven, met respect voor de andere
bezoekers.

Do not throw away in public areas

De berg Ventoux is in veel opzichten
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