
Lathus St Rémy 


Afstand vanaf Dunet 35 km


Le Roc d’Enfer 	 

Navigeer op Lathus St Rémy, eerst komt kasteel Bourg-Archambault op de route en een stuk later 
de parkeerplek voor de brug over de Gartempe. Hier is de start van de wandeling over de rotsen.

	 	 	 	 

Op de route ligt het prachtige kasteel van Bourg-Archambault. Helaas niet te bezichtigen maar 
van buitenaf is het al mooi om te bekijken.  




Vlak voor Lathus is een beschermd 
stukje natuur waar gewandeld kan 
worden. Deels over de rotsen, langs 
de rivier de Gartempe. Wie van een 
rotsachtige paden en wilde rivieren 
houdt, zal hier zeker genieten. Het is 
een wandeling die dezelfde weg terug 
heeft, er is geen lus aangelegd. Hier 
kan je genieten van de prachtige 
planten en leuke diertjes. 

Het is een beschermd natuurgebied en 
gelukkig mag de hond mee. 
Zwemmen mag hier niet. Wel is het 
leuk om te picknicken op de rotsen. 


Nog energie over? Rij dan door naar Montmorillon. 

Afstand vanaf Dunet 36 km. Vanaf Lathus St Rémy 13 km.


Montmorillon is een charmant plaatsje in het departement Vienne.


Het plaatsje ligt aan de oevers van de 
rivier Gartempe. Het plaatsje staat 
bekend om zijn prachtige oude 
centrum, waar talloze boekenwinkels te 
vinden zijn. Montmorillon wordt dan 
ook beschouwd als een waar 
boekenplaatsje. Zo zijn er in het 
plaatsje diverse musea te bezichtigen 
waar men alles te weten kan komen 
over de schrijfkunst.

Voor een uitgebreide wandeling door 
dit mooie plaatsje kunt u gerust enkele 
uren de tijd nemen. Uw bezoek aan dit 
plaatsje is niet compleet zonder enkele 
musea te hebben bezocht. Na een 
uitgebreide wandeling is er niets 
lekkerder dan te genieten van wat 
heerlijke Macarons. Deze zoete 

lekkernijen worden in de lokale bakkerijtjes verkocht. U kunt alles te weten komen over deze 
lekkernijen in het Musée du Macaron. De combinatie van de vele prachtige historische straatjes, 
de gezellige pleintjes en de vele leuke winkeltjes maakt van Montmorillon een plaatsje dat u echt 
eens bezocht moet hebben!




Op de woensdagochtend is er markt in 
Montmorrilon.


