Rondwandeling 1. rondom Vézelay (21,5 km)
door: pelgrimsherberg L'Esprit du Chemin

Deel 1.2.: verbindingsroute: van Vézelay [1] naar Saint-Père [5] (3,6 km)

[1] Op de D951, onderaan de Rue Saint-Etienne (het hoofdstraatje van het oude Vézelay, met de
voormalige Porte de Barle): volg de D951 zo'n 40 meter -ongeveer- richting zuid (je loopt voor het
Hotel de la Poste et du Lion d'Or langs) en ga dan linksaf, een asfaltweggetje in. (Links: een
telefooncel en toiletten; rechts: een bord “niet inrijden” (“sauf riverains”)): Chemin de la Corderie
(ook genoemd: Chemin de Ronde). Dit weggetje gaat onderlangs het historische Vézelay (aan je
rechterhand: wijngaarden en uitzichten), geleidelijk omhoog. Kort nadat het weggetje wat begint te
dalen, passeer je een trap (aan je linkerhand). Kort daarna: verlaat het weggetje naar rechts (volg
de oranje markering en een bordje VTT-routes 2,4,6), via een pad dat flink afdaalt.
Aankomst op de D951: volg de oranje markering naar links, steek de weg over, en verlaat deze
vrijwel meteen naar rechts, de oranje markering volgend. Daal verder af, eerst tussen wijngaarden.
Kort daarna draait het weggetje naar links, verder afdalend. Op de eerstvolgende splitsing (links de
Fontaine Sainte-Madeleine, met een vijver): hou rechts aan, verder afdalend, naar de D958.
Aankomst op de D958: volg deze naar rechts (pas op, vrij drukke weg). Na zo'n 300 meter:
aankomst op de D957: volg deze naar links (richting Avallon, Corbigny). Na zo'n 50 meter, bij het
bordje “St. Père”: verlaat de D957 en ga schuin links een asfaltweggetje in: Rue du Colombier.
Volg deze zo'n 450 meter tot de aankomst, opnieuw, op de D957: Saint-Père.
Volg de D957 naar links: Rue du Pont, die vrijwel meteen de Cure oversteekt. *) Volg de blauwgele markering van de Pelgrimsweg van Vézelay. Na de brug over La Cure: ga rechtsaf, via de
D36, richting Usy. Na zo'n 500 meter, op de hoek van een [5] camping: verlaat de Pelgrimsweg
van Vézelay (deze gaat rechtsaf).

*) Mogelijk uitstapje: steek de D957 rechtdoor over: Rue de la Mairie = D958, richting PierrePerthuis, Corbigny. Na zo'n 300 meter, aan je linkerhand: de parochiekerk Notre-Dame, een “minikathedraal” volgens het informatiebord, dateert uit de 13e-15e eeuw en is een bijzonder voorbeeld
van de gothische kerkelijke bouwkunst.
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