St Jean Pied de Port – Roncesvalles
Via de “Ports de Cize
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Routebeschrijving: GR65, dan de Col de Bentarte (Spanje), GR12 RECHTS richting de “Cols de Lepoeder en Ibañeta”
Hoogte verschillen: Positief: 1240 mtr. Negatief 469 mtr.
Gemiddelde duur van de étape: 7uur tot 7½uur (zonder pauze).
Afstand: 24. 830 mtr. (GPS meting)
150 mtr. na de “Port d’Espagne, een bord aan de muur wat rechtdoor aanduid: “Route Napoleon en Ports de
Cize” (GR markering & gele St. Jacob markering) of naar rechts de “Voie de Valcarlos” (groene markering en gele
St. Jacobs markering). Na een steile klim, wordt het stijgingspercentage wat minder over 3 km. tot aan het gehucht
(= lieu dit) genaamd Erreculus (boerderij), hier begint de zogenaamde "Huntto" klim (2), deze helling blijft gedurende
2,8 km moet in een gelijkmatig tempo worden aangepakt, zonder je te haasten. Halverwege, kom je langs de herberg
“Ithurburua” (overnachten mogelijk na reservering), een beetje hoger beschrijft de weg een grote boog naar het
Zuiden, hier verlaat je de weg en neem je een kronkelende pad naar de oriëntatietafel (3), waar je weer op de weg
komt. (bij de Fontein). Links van de oriëntatietafel de herberg "Kayola" (10 bedden, keuken, te reserveren bij de
herberg d’Orisson) vanaf hier gaat het weer een paar honderd meter pittig omhoog om vervolgens redelijk vlak
door te gaan tot aan de herberg d’Orisson (4) (maaltijden & halfpension op aanvraag, gratis toegang toilet op de
kant van de weg). Vanaf nu stijgt de weg geleidelijk aan en negeren we links en rechts de weggetjes die naar de
Kayolars (=schuilplaatsen) van herders lopen, de markering van de GR 65 (rood / wit) en St. Jacob (geel) volgend.
Op Km. 11.410, naast het GR parcours vind je een beeld van is de Maagd van Biakorri (5), beschermheilige van de
herders. De weg blijft stijgen en na enkele vrij vlakke stukjes en/ of lichte afdaling bereikt het kruis Thibault (6) waar
we het weggetje verlaten om vervolgens rechtsaf het smalle weggetje te volgen richting (bordje "Roncesvalles") naar
de Westelijke “Col du Pic Leizar Atheka”. Na de Col steek je de landgrens over en ben je in Spanje, volg de route
richting “la Fontaine de Roland (7) (laatste drinkwater punt) Na 200 mtr, bij de “Col de Bentarte” geeft de
bewegwijzering de volgende routes aan, RECHTS GR 12, GRT7 en "Orreaga- Roncesvalles" het pad loopt door het
bos tot aan de “Col d’Izandorre” (8) (Refuge met noodtelefoon).
Vanaf de grens, staan er om de 50 mtr. genummerde paaltjes voorzien van het alarmnummer 112, vanaf paaltje
nummer 38 schakelt uw mobiele telefoon over op het Spaanse netwerk. Na de pas klimt het pad geleidelijk aan naar
de “Col de Lepoeder (9), het hoogste punt van het parcours, in het dal zien we de Abdij van Roncesvalles. VERMIJD
het moeilijke steile bospad rechtdoor naar beneden!!! Het is raadzaam de GR12 te volgen die gebruikmakend van
enkele afkortingen de oude weg richting “Puerto de Ibañeta” (10) volgt, we steken de internationale weg richting
Arneguy over. Bij de Ibañeta kapel, links omlaag het bos in, na 1.340 mtr bereiken we de abdij van Roncesvalles (11)
Belangrijke tips.:
Geadviseerde vertrektijd om deze étape te lopen ligt tussen 07:00 en 08:00.
De actuele weersverwachting op Col de Cize wordt weergegeven bij de receptie pelgrimsopvang
(door de gespecialiseerde bergweerdienst van Meteo France)
Let op de "Regels van goed Gedrag voor de pelgrims en gebruikers van de BASKISCHE BERGEN.
(te lezen op de achterkant)
Eten: Wat moet je mee nemen:
- De Picknick en water voor de klim.
- Avondeten in Roncesvalles. (als je niet in 1 van de 2 restaurants in de buurt van de abdij gaat eten.
(Pelgrims menu MOET je van tevoren Reserveren)
- Ontbijt voor de volgende ochtend. Eerst volgende mogelijkheden ’s ochtends na 4 km. In Burguette
- Medicijnen, EHBO-set.
Winkels in St. Jean Pied de Port 08:30-12:30 & 15:00-19:00 Bakkers vanaf 07:00
Herbergen in Ronceveaux
Ontvangst van de Abdij 10:00-22:00 overnachten 10,- geen keuken!
Twee Hotels vlakbij de Abdij. Herberg in Burguette (4km) – VVV Roncesvalles 0034948760301
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