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Le Davelot - Le Bardy
Le Davelot, Les Bouillots, Mont, Le Bardy,
La Seigne, le canal du Nivernais
12 km
Ongeveer 4 uur
Wandelaars en mountainbikers
Ga hier rechtsaf naar het gehucht Mont.
Neem aan het eind van het gehucht het pad links naar Le Bardy.
Na 100 m een fraai uitzicht op de Morvan en de daar
gelegen plaatsen St Léger de Fougeret, Chateau-Chinon en
St Péreuse.
Verderop komt u middels een golvend pad door een klein bos.
Aangekomen op een verharde weg die links naar Le Bardy
leidt, vervolgt u uw weg rechtdoor.
Na ca. 900 meter passeert u het gehucht La Seigne en na nog
eens 300 meter slaat u linksaf en daalt u af naar het kanaal.
Rechtdoor lopend over de brug kunt u een blik werpen op
het château d’Anizy.
Terug op het fietspad linksaf naar de nabijgelegen sluis van
Anizy (n°24).
Doorlopend langs het kanaal komt u weer in Panneçot.

Sla, na de camping te hebben verlaten, rechtsaf op de D18.
Neem na de bruggen over de Aron en het kanaal de stijgende
weg richting Montigny-sur-Canne.
Even verderop rechts ziet u de voormalige school.
Volg de weg over ca. 2 kilometer tot aan het gehucht “Le
Davelot”. Ga hier rechtsaf.
Het onverharde pad daalt af naar een vijver.
Neem het houten bruggetje en volg het stijgende pad tot de
splitsing.
Ga naar links richting Les Bouillots.
Neem, aangekomen bij deze boerderij, de onverharde, vaak
wat modderige weg rechts.
Ga aan het eind op de splitsing rechtsaf, door het bos tot aan
de D 18.
Sla linksaf en neem 200 meter verder rechts de weg naar
Mont en Limanton.
Na 600 meter buigt de weg eerst naar rechts, vervolgens
naar links (panoramisch uitzicht).
Aan het eind bereikt u de kruising met de weg naar Bernay.

