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1. Lourdes – Asson
23,3 km, 6u15, 300m stijgen, 440m dalen
(beschrijving gemaakt: op 29 augustus 2006; vertaald: juli 2012)
1 Verlaat LOURDES: vanaf de Grot, langs de linkeroever van de Gave de Pau,
over de kleine bosweg (Route de la Forêt) vanaf de Place Beauchamp (200m van
de Basilique Supérieure = bovenkerk). Je volgt deze 1,5 km, richting W, tot een
kruising boven de Camping du Loup. Laat onderweg een weggetje rechts liggen.
2 Vanaf de kruising: volg de D-13, 500m. Neem dan, 100m voorbij de Camping
de la Forêt, het weggetje dat naar rechts afdaalt. Volg dit richting W, 5km, door
het bos van Lourdes. Het weggetje is deels geasfalteerd, deels met steenslag, en
loopt dicht langs de linkeroever van de Gave de Pau, tot het dorp RIEULHES.
3 Vlak vóór de kerk van Rieulhes, tegenover een fontein, ga je links naar
beneden, naar een beek, die je oversteekt. Daarna ga je weer richting W, langs
een landweg. Laat een eerste weggetje rechts liggen, neem dan iets verder een
ander pad naar rechts (gemarkeerd met gele strepen), langs de Gave. Dit pad
komt uit op een asfaltweggetje. Volg dat. Na 1km kom je bij een brug, die je kunt
oversteken naar SAINT PE de BIGORRE.
4 Vanaf Saint Pé: ga terug de brug over en neem, weer aan de linkeroever van
de Gave, de D-152. Richting W, dan NW. Ruim 2 km verder kom je op de weg
naar de grotten van Bétharram. Neem de D-526, richting N, 1 km, tot een
kruising. Vervolg daar richting N-NW, langs een weggetje langs de linkeroever
van de Gave, 1,5km, tot het heiligdom van BETHARRAM.
5 Vóór het heiligdom van Bétharram: volg de monumentale kruisweg, links
omhoog. Deze komt uit bij de kapel van de Wederopstanding (“Résurrection”).
Passeer de kapel aan de linkerkant en vervolg rechtdoor een pad door struiken
e.d.. Laat een weggetje rechts liggen. Het pad komt uit op de D-226, die even
later bij een kruising komt. (Hier staat een kruis, het “Croix des Hauteurs”).
6 Laat de D-226 links liggen en neem een asfaltweggetje, 0,5km, eerst richting
W, daarna –bij een splitsing- richting N. Neem bij de volgende splitsing de weg
naar links, richting W, 1km, tot een kruising (voorbij de boerderij Monrepos en
een beek). Vervolg daar rechtdoor, richting W dan ZW, 1km (Chemin de Lirou),
bijna tot de Pont Latapie.
7 100m vóór de brug: ga rechtsaf en volg een weggetje (voormalige spoorweg)
langs de rechteroever van het riviertje de Ouzon, 2km, richting N, die uitkomt op
de D-35. Volg die naar links en steek het riviertje over. Na 300m kom je in het
dorp ASSON.

2. Asson - Arudy
18,8 km, 5u, 413m stijgen, 220m dalen
(beschrijving gemaakt: op 29 augustus 2006; vertaald: juli 2012)
1 Vanaf de kerk van ASSON: neem de D-35 richting Bruges, 500m, tot een
kruising met een kruis en platanen. Neem tegenover het geasfalteerde weggetje
richting ZW, 800m. Ga linksaf op een kruising, een weggetje met steenslag,
100m, daal dan af naar rechts over een onverhard weggetje, dat na 900m
uitkomt op een asfaltweggetje langs visvijvers. Neem dat weggetje naar rechts,
500m (laat de “zoo” links liggen), tot je weer op de D-35 komt.
2 Neem niet de D-35, maar sla linksaf, richting ZW, langs een asfaltweggetje dat
om de Castiélou loopt. Volg dat 900m tot de boerderij Arroudé, die links na de
eerste kruising ligt. Passeer deze boerderij, neem dan rechts een onverhard
weggetje dat via een stenen brug de beek de Beez oversteekt. Loop 300m door
tot de boerderij Larroque. Ga zo’n 30m voorbij die boerderij rechtsaf, en volg een
onverhard weggetje langs de beek de Landistou, tot het dorp BRUGES, richting W
(1,2km).
3 Als je in Bruges aankomt: ga rechts naar beneden, steek de brug over, en loop
naar de kerk en het plein van deze oude bastide.
Nb: dit stuk valt samen met een wandelroute die gemarkeerd wordt met gele
stippen.
4 Vanaf de kerk van Bruges: ga naar het grote plein van het dorp. In plaats van
de gevaarlijke D-35 1,5km te volgen, neem linksaf, richting Z, een weggetje.
300m voorbij het kasteel Castellou en de kruisberg (“calvaire”): neem een pad
naar rechts, vervolgens een weggetje dat afdaalt naar de boerderij Trabalie. Ga
daarna naar links, richting Mifaget (richting ZW), langs de oude weg van de Cami
deu Ségnou, tot het gehucht MIFAGET.
5 Neem rechts het weggetje V-1, dat tegenover de kerk omhoog gaat, richting W,
richting het dorp Lys. Volg dit 900m. Bij een bocht die naar rechts omhoog gaat:
verlaat de V-1 en volg richting W een stenen weggetje, dat afdaalt. Volg dat
500m en neem dan een pad naar rechts dat weer op de oude “Cami du Seignou”
uitkomt. Passeer twee bruggetjes (of: hekjes, dat wordt niet duidelijk uit de
Franse tekst) en blijf steeds rechtdoor gaan.
6 Blijf het weggetje volgen, richting West, tot de boerderij Foura. Daal af langs de
muur rechts van de boerderij, langs een onverhard weggetje dat naar een oude,
stenen drinkbak gaat. Steek het beekje over, passeer een zig-zag, en ga daar
tegenover omhoog, langs een weggetje dat omhoog zigzagt, en vervolgens –na
weer een zig-zag- uitkomt op een groter weggetje, dat van rechts komt. Volg dat
weggetje en blijf stijgen. Laat een weiland met het huis Barbé (Logies & ontbijt)
rechts liggen. Na 600m: vervolg via een geasfalteerd weggetje, dat uitkomt op de
D-232.
7 Volg de D-232 naar links, richting W-ZW, tot de kerk van SAINTE COLOME.
Laat 1,5km vóór het dorp een gemarkeerde wandelroute (Chemin de Richettes)
rechts liggen. Bij de laatste bocht vóór het dorp: je kunt hier het oude weggetje
nemen dat, tussen boerderijen door, rechtstreeks naar het dorp gaat.
8 Vanaf Sainte Colome kun je:
- de D-232 blijven volgen, richting NW, naar het dorp Sevignacq (1,5km) en dan
rechtstreeks naar Oloron gaan (zie de volgende etappe: Arudy – Oloron,
onderdeel 1, 2e alinea), of

- 50m voorbij de kerk (Chemin de Coungues) een pad nemen dat uitkomt op het
weggetje dat rechtstreeks afdaalt naar de Gave d’Ossau. Steek die over, naar
Arudy.

3. Arudy – Oloron Sainte Marie
22,8km, 5u45, 172m stijgen, 359 dalen
(beschrijving gemaakt: op 15 oktober 2005; vertaald: juli 2012)
1 Verlaat ARUDY via de D-920, richting Oloron. Steek de Gave over via de Pont
Germe. Ongeveer 300m verderop: neem iets naar rechts een asfaltweggetje naar
BESCAT. Na 1km, op een kruising aan de voet van Bescat, ga je naar links, via
een ander asfaltweggetje. Dat komt na een kleine kilometer uit op de D-920,
nadat je de spoorweg bent overgestoken.
2 Alternatieve route (zie beschrijving vorige etappe): Als je na SAINTE COLOME
direct via de D-232 naar SEVIGNACQ bent gelopen: neem op de kruising met de
D-934 het weggetje met steenslag –tussen de wegen naar Pau en Bescat- dat
rechts omhoog gaat, richting N. Dit weggetje gaat door een bosje en komt uit bij
een houten hek voor een huisje. Ga daar links omheen, stijgend via een oud, hol
weggetje dat na zo’n 100m naar rechts draait, langs een weiland (aan de
linkerkant), en weer uitkomt bij een houten hek.
Ga niet door het hek (“propriété privée”), maar loop er rechts omheen en volg
een pad door het bos, dat na een paar honderd meter uitkomt op een open plek
met varens. Steek die over. Aan de andere kant vind je een weggetje dat naar
rechts afdaalt, langs een omheining, en uitkomt op een asfaltweggetje. Volg dat
naar links. Het weggetje slingert door weiden en bosjes, om uiteindelijk af te
dalen naar het dorp BESCAT. Loop door tot een kruising en ga daar rechtsaf, een
stijgende weg (markering geel/rood).
Verlaat Bescat: ga net boven de kerk linksaf en volg het weggetje naar het
kerkhof, richting W-NW. (Vanaf het kerkhof heb je een prachtig uitzicht).
(NB: Je kunt ook de geel/rode markering blijven volgen tot het kerkhof).
Passeer het kerkhof en vervolg het weggetje, dat langzaam richting W-NW
afdaalt, langs weilanden, naar een bosje dat je doorsteekt. Na een goede
kilometer kom je uit bij een spoorweg. Ga daar linksaf en volg de spoorweg,
250m. Je vind daar de weg vanaf ARUDY (zie onderdeel 1), die de spoorweg
kruist en uitkomt op de D-920.
3 Steek die weg niet over, maar ga rechts over de picknickplek -met een dolmenen volg dan de D-920 aan de linkerkant. (De spoorweg is aan de rechterkant).
Neem na 400m het asfaltweggetje naar rechts, steek de spoorweg niet over,
maar vervolg via het weggetje met steenslag links vóór het viaduct. Volg de
spoorweg, 500m, tot een tunneltje onder de spoorweg. Ga niet door dat
tunneltje, maar ga linksaf. Na 1km kom je in het dorp BUZY en bij de D-920.
Steek de D-920 over en ga rechts het dorpje in. Je komt uit bij de “prat” met zijn
versterkte, middeleeuwse huis.
4 Vervolg rechts, ga bij de volgende drinkplaats rechtsaf en verlaat het dorp
linksaf, na het sportterrein. Volg een deels verhard weggetje, richting W-NW,
1km, naar het dorp BUZIET. Ga bij de ingang van het dorp linksaf, en dan
rechtsaf bij een drinkplaats na de kruisberg (“calvaire”). Je komt bij een groot
plein, weer met een drinkplaats. Steek het beekje over via een stenen bruggetje
en ga rechtsaf. Verlaat het dorp richting W-NW via een weggetje dat deels is
geasfalteerd, deels met steenslag.
(NB: dit stuk is blauw-wit gemarkeerd).
5 Na een kleine kilometer, op de rand van weiden en bos, ga je rechtsaf, 100m,
en dan weer linksaf. Volg dit weggetje 1,5km, steeds W-NW, tot het dorp OGEU.
Ga bij de ingang van het dorp linksaf, dan rechtsaf (blauw-witte markering). Loop
het dorp van O naar W door, met een afbuiging naar links tegenover het
postkantoor. Verlaat het dorp via een deels verhard weggetje. Volg dat 2km,

steeds richting W-NW, tot de boerderij Maison Neuve. Ga hier iets naar links, en
ga via een asfaltweggetje omhoog, richting W, door een bosje, 500m. Na het
bosje, bij de boerderij Bordes, ga je rechtsaf, richting N-NW, via een
asfaltweggetje, naar het dorp HERRERE, ruim 1,5km verderop.
6 Verlaat het dorp aan de bovenkant, laat de kerk rechts liggen, en volg het
asfaltweggetje richting W, richting het vliegveld. Laat dat links liggen. Na 300m
kom je bij een splitsing. Ga linksaf, richting ZW, 400m. Daarna opnieuw richting
W, 900m, daarna richting N, 400m. Verlaat het asfaltweggetje bij de rand van
een woonwijkje en ga linksaf, een onverhard weggetje in, richting W. Je loopt
1km langs een maïsveld. Aan het einde van het veld daal je af naar links, via een
wandelroute (geel/groene markering), naar de Gave d’Oloron. Na 1,2km kom je
daar aan, bij de Duivelsbrug (Pont du Diable).
7 Steek de Gave over via die brug en ga rechtsaf, het pad in dat langs de
linkeroever loopt, naar de boerderij Sombielle. Daar wordt het pad breder. Het
weggetje gaat omhoog, naar de D-338. Daar vind je ook de pelgrimsweg vanaf
Arles, de GR 653 (rood-wit gemarkeerd). Volg die rechtsaf, richting “Arles” =
richting N-NW , naar OLORON. Na circa 4km kom je op de Place Saint Pierre en
de kerk Sainte Croix.

4. Oloron – l’Hôpital Saint Blaise
23,8km, 6u, 300m stijgen, 310 dalen
(beschrijving gemaakt: op 29 augustus 2006; vertaald: juli 2012)
1 Vanaf de kathedraal van OLORON-SAINTE-MARIE: neem de Rue Saint Gral,
richting W, vervolgens de Avenue Tristan Derême tot de rotonde = de kruising
met de D-919 die naar Arette gaat.
2 Steek de kruising over en neem, richting NW, de Boulevard Henri Lados die –na
het Quartier Pondelh- overgaat in een asfaltweggetje langs een beek. Dit
weggetje leidt praktisch in een rechte lijn naar het dorp MOUMOUR (4km). Daar
aangekomen, na het oversteken van een beek via een bruggetje: volg de Rue
Longue richting de kerk.
3 Verlaat Moumour via het weggetje dat vlak vóór de kerk naar links afdaalt.
Draai naar links en steek het beekje over. Neem dan in het park het weggetje
links, onder de eiken, en steek aan het einde van het park het riviertje Le Vert
over, via een brug.
4 Volg de weg, richting W, omhoog naar een nieuw woonwijkje. Na 250m: neem
een klein asfaltweggetje dat, tussen twee huizen door, omhoog gaat, richting N.
250m verder, net na een afvalpunt, neem iets naar rechts een weggetje met
steenslag. Volg dat 700m tot een kruising. Vervolg rechtdoor via een weggetje
met steenslag dat afdaalt en 800m verder uitkomt op de D-936. Volg deze naar
links, 1,5km. Let op: neem bij een rotonde de oude weg naar het dorp ORIN.
5 Zo’n 100m ten W van de kerk van Orin: neem rechts een weggetje richting NNW dat, na onder de nieuwe D-936 te zijn doorgegaan, naar een groepje
boerderijen leidt, 900m verderop. Neem dan iets naar links een weggetje met
steenslag, richting N-NW, dat min of meer de Gave d’Oloron volgt en dat na
2,5km uitkomt bij het dorp AREN.
6 Ga verder richting N-NW, via de Rue Carrère, voor het kasteel, richting
watertoren. Ga vervolgens richting W, via een asfaltweggetje naar PRECHACQJOSBAIG, 2km verderop. Loop door het dorp en draai dan naar links, richting ZZW, naar het riviertje de Joos. Steek dat over en ga dan richting de D-936. Ga
daar via een tunnel onderdoor. Vanaf het dorp is dit een kleine kilometer.
7 Loop weer naar boven, via een asfaltweggetje (blauw gemarkeerd), dat je 1km
volgt, richting ZW. Als dit weggetje naar rechts gaat (richting W-NW): verlaat het
en ga rechtdoor, richting W-ZW, via een onverhard weggetje (blauw
gemarkeerd), dat door een stuk bos loopt, naar een beekje afdaalt, dan weer
omhoog gaat en dan de kam van de heuvel volgt. (Je passeert “palombières” =
torens van waaruit op duiven wordt gejaagd). In totaal 1,5km, tot je bij een open
plek komt. Ga hier rechts, richting NW, ter hoogte van een dikke eik. Blijf de
blauwe markering volgen, daal door een stuk bos af en steek het beekje de
Lausset over. Verlaat 75m verderop de blauwe markering (die daar naar links
gaat) en neem rechts een weggetje naar de D-25, 200m verderop. Ga daar
linksaf en volg de D-25, richting W, tot l’HOPITAL SAINT BLAISE, een kleine 2km
verderop.

5. l’Hôpital Saint Blaise – Mauléon Licharre
14km, 3u45, 300m stijgen, 340m dalen
(beschrijving gemaakt: op 29 augustus 2006; vertaald: juli 2012)
Let op: volgens een bericht op de website waarop deze beschrijving staat, klopt
die beschrijving niet meer helemaal. Deze etappe –en misschien ook de volgende,
dat wordt niet duidelijk- is in 2008 opnieuw gemarkeerd. De markering schijnt
uitstekend te zijn. In geval van twijfel lijkt het dus het meest verstandig die te
volgen.
1 Volg de D-25 2,8km, richting W-ZW, tot de Pont Noir, waar je naar links gaat.
Steek het beekje de Lausset over via de brug en volg de bosweg. Voorbij de
slagboom: laat een bosweg die omhoog voert links liggen, passeer een bruggetje
en volg vanaf daar het hoofdpad, dat rechts omhoog gaat, door struiken / kleine
bomen. Na zo’n 500m loop je langs een weiland (aan de rechterkant). Weer
400m verder buigt het hoofdpad naar links. Ga dan iets naar rechts, via een
kleiner pad, dat na zo’n 100m uitkomt op een plateau en een weggetje.
Volg dat weggetje naar rechts. Het weggetje daalt geleidelijk af en komt circa
1km verderop uit op de D-25. Volg de D-25 naar links, tot de kapel van N.D. de
Hoquy, die gewijd is aan Onze Vrouwe van Lourdes.
2 Neem, vlak vóór de kapel, een weggetje naar links (richting Z) . Dat komt na
750m weer op de D-25 uit. Volg die naar links, 250m.
3 Neem dan, vlak vóór een boerderij, een asfaltweggetje naar rechts. Volg dit
slingerende weggetje ongeveer 5km, eerst richting ZW, dan –na om een heuvel
te zijn gegaan- richting W-NW. Ga over een heuvel en daal dan af naar Mauléon,
dat je beneden je ziet liggen.
4 Je bereikt Mauléon via het oude plein van de bovenstad, aan de voet van de
heuvel met de oude vesting, en tegenover de nieuwe stad.

6. Mauléon – Saint Just Ibarre
22,3km, 6u, 640m stijgen, 600m dalen
(beschrijving gemaakt: op 26 november 2004; vertaald: juli 2012)
Mogelijke variant, tussen de dorpen Ordiarp en Saint Just Ibarre
(beschrijving gemaakt: in augustus 2011)
Na Ordiarp: volg de hoofdroute tot het Croix (=kruis) d’Orgambidea. De variant,
(ook) via de Col de Napale, gaat hier richting ZW. De variant is rood-wit en als
Jacobsweg gemarkeerd. De variant klimt gestaag omhoog naar de Col (= pas).
Op de Col gaat de variant naar rechts, daalt af naar de boerderij Eyhartsia, en
sluit daar weer aan op de hoofdroute. De variant is inspannender, maar ook erg
mooi en (dus) niet zo saai als de kilometers asfalt tussen de twee dorpen.
1 Verlaat Mauléon via de D-918, richting ZW, links van het kasteel Maytie. Loop
door het dorp GARINDEIN en vervolg tot de aansluiting met de D-147. Volg die
iets naar links, ongeveer 2km. Ter hoogte van de kerk van Idaux (aan de
linkerkant): draai naar rechts, naar een kleine fronton (= muur voor het
pelotespel). Loop daar links omheen en steek een beekje over.
Neem het geasfalteerde weggetje, dat richting W-ZW omhoog gaat, door bossen
en weilanden. Laat 300m na de brug een weggetje dat rechts omhoog gaat liggen
en ook, 600m verderop, een weggetje naar links.
“Ons” weggetje, dat nu niet meer geasfalteerd is, maar met steenslag bedekt,
komt –bovenop het plateau- aan bij een kruising. Ga daar niet verder via het
tegenover liggende weggetje (geel/groen gemarkeerd), maar ga naar rechts en
volg een weggetje (geel gemarkeerd) dat eerst een plateau oversteekt en dan
afdaalt naar ORDIARP.
2 In Ordiarp aangekomen vind je, een paar honderd meter verderop, het
asfaltweggetje dat naar de Col de Napale gaat.
3 Volg het weggetje dat slingerend omhoog gaat, richting ZW. Na 6km kom je bij
de oude baden van Garaybie (nu een Gîte de groupe). Daarna draai je naar het
NW, en kom je -3km verder- bij de Col de Napale.
4 Daal vandaar af, nog steeds hetzelfde weggetje volgend, over het algemeen
richting NW.
NB: je kunt vanaf de col ook geleidelijk naar rechts afdalen, door stukken bos en
langs de omheining van een weiland. Je komt dan na 500m, bij de boerderij
Herguintegia, weer op de weg. Een stukje verder kun je zo ook nog een stuk
afsnijden.
Na 3km kom je bij een kruising. Ga daar rechtsaf tot een weggetje naar links.
Volg dat ongeveer 200m, om dan weer naar links te gaan en het riviertje de
Bidouze over te steken. Vlak na de brug, ga je naar rechts, en neem je een
onverhard pad langs het riviertje.
Het pad komt uit bij een kruising: neem daar rechts een weggetje dat min of
meer verhard is, en blijf aan de linkeroever van de Bidouze. Een stuk verderop is
het weggetje geasfalteerd en komt het uit bij een kruising. Neem de brug naar
rechts, om naar het centrum van SAINT JUST IBARRE te gaan.
Nb: overnachten in Saint Just Ibarre schijnt relatief duur te zijn. Alternatieven:
- doorlopen naar de auberge de Gamia, zo’n 12km verderop (zie de
beschrijving van de volgende etappe), of
- de route verlaten en via de D-918 naar Larceveau lopen, 6km verderop. Je
kunt de volgende dag vandaar via de GR-65 naar Saint-Jean-Pied-de-Port.

7. Saint Just Ibarre – Saint-Jean-Pied-de-Port
20,6km, 6u, 450m stijgen, 440m dalen
(beschrijving gemaakt: op 29 augustus 2006; vertaald: juli 2012)
Nieuwe route, tussen Ibarrole en de Col de Gamia
(beschrijving gemaakt: in augustus 2011)
Op de kruising met de D120, gaat de nieuwe route rechtsaf, richting de kerk van
Ibarrole, om daarna omhoog te gaan naar de flank van de Orgamendy (mendy =
berg) en vervolgens bovenlangs het hotel Gamia te passeren en daarna weer op
de oude route uit te komen, die daar afdaalt naar Bussunarits. De variant is roodwit en als Jacobsweg gemarkeerd. De nieuwe route is inspannender, maar ook
erg mooi en (dus) niet zo saai als de kilometers asfalt vóór de Col.
1 Ga terug naar de laatst genoemde kruising, zo’n 250m ten ZW van het centrum
van Saint Just Ibarre. Ga verder langs de linkeroever van de Bidouze, richting
NW, langs een weggetje dat eerst met steenslag is bedekt en verderop is
geasfalteerd. Na 1km komt het weggetje uit op de D-168, naar Hosta (richting
Z). Daal daar naar rechts af, richting Bunus. Je komt dan in het gehucht
Plazagaina, met een bord met een ruiter op de muur van een oude herberg.
NB: de routemakers bevelen je van harte aan om van hier naar de D-168 te
gaan, die 500m naar het Z te volgen en dan linksaf te gaan, de laan in die naar
het landgoed Saint Jaime (= Sint Jacob), 500m verderop, voert. Vraag daar
toestemming om het mooie kapelletje te bezoeken, met een fresco van “Donaiki”
(Sint Jacob). Heen en terug is dat 2km extra.
3 Neem de D-120 naar links en volg die, richting ZW, eerst (2km) langs een
beek, daarna langzaam naar rechts stijgend, om dan naar de Col de Askonzabal
(503m) te slingeren, 5km verderop. Verlaat de D-120 naar rechts voor de
Auberge de Gamia, 200m verderop.
4 Verlaat de herberg en daal af naar de D-120, die je bijna 2km blijft volgen, licht
slingerend en afdalend (prachtige uitzichten). Ga dan rechtsaf, een weggetje in,
dat eerst stijgt, en dan naar links daalt –richting W- om 800m verder aan te
komen op de kruising op de Col d’Oyhanzarre (eigenlijk eerder een plateau).
Je blijft dalen, langs het weggetje daar tegenover, richting W, draaiend naar ZW,
ongeveer 1km, tot je op een asfaltweggetje uitkomt, waarover de bekende GR-65
loopt (de pelgrimsweg vanuit Le Puy-en-Velay). Volg dat weggetje naar links
(rood-wit gemarkeerd), door het dorp BUSSUNARITZ en uitkomend op de weg
door het dal, vanaf het gehucht Sarrasquette.
5 Volg die weg naar rechts, loop langs het kasteel Apat en vervolg richting W tot
een kruising. Ga daar rechtdoor, via het asfaltweggetje er tegenover, dat naar
SAINT JEAN LE VIEUX gaat, 750m verderop.
6 Steek de D-933 over en neem aan het einde van het plein een asfaltweggetje
naar links. Volg dat, richting W, 1km, om daarna weer linksaf te gaan en
uiteindelijk opnieuw bij de D-933 uit te komen. Steek die over en volg het
asfaltweggetje er tegenover (iets verderop), naar de kerk van Sainte MarieMadeleine. Vervolg het weggetje naar links, dat het beekje de Laurhibar
oversteekt en, 1km verderop, de D-401. Ga omhoog, en vervolgens weer naar
beneden, door de Porte Saint-Jacques, Saint-Jean-Pied-de-Port binnen.

