HURJIEN ROTKOJEN ALUE
1 Bar-sur-Loup
Hurjia rotkonäkymiä tarjoilee Loup -joen kaivertama sola jyrkästi nousevien vuorien
välissä. Grassen ja Vencen väliin sijoittuvan alueen lempein kylä on Bar-sur-Loup,
jota reunustavat lämpöä huokuvat viljelylaaksot.
Loup tarkoittaa sutta ja on helppo uskoa susien viihtyneen nimikkojokensa
maisemissa, joihin saa tuntumaa jo Bar-sur-Loupin laidoilla. Aidon pikkukylän vanha
keskusta on tiukasti ryhmittynyt linnan ja kirkon ympärille.
Kylän linnan ovat rakentaneet aluetta läänittäjinä hallinneet Grassen kreivit. Linnan
kolme torni ovat antaneet nimen keskusaukiolle, La Place de la Tour.
Kirkko, St-Jacques le Majeur on vanhimmilta osiltaan 1100-luvulta. Kirkon mahdista
muistuttavat neljä kappelia kylän laidoilla.
Perinteinen ravintola La Jarrerie. Nähtävyydeksi kannattaa laskea komea ja
perinteinen ravintola, La Jarrerie, vanha pottipaja. Sali on iso ja vanhanaikainen
suurine takkoineen ja kattohirsineen. Annosten koot ovat linjassa tiloihin.
Jarrerien tapaiset ravintolat alkavat käydä Ranskassakin harvinaisiksi, sillä
sisustuksia uusitaan jatkuvasti. Samalla kalustuksessa ja annoksissa pyritään
niukkuuteen.
Vanha rautatie. Erikoisin näky Bar-sur-Loupin itälaidalla ovat vanhan radan
jäännökset. Rotkon yli rakennettua siltaa kutsutaan aqveduktiksi. Rata kulki Nizzasta
Draguignaniin.
Vielä oudompi muistomerkki ovat saman radan korkeat siltapilarit läheisessä Pontsur -Loupin kylässä. Ne jäivät jäljelle Saksan pommi-iskusta elokuussa 1944.
Châteauneufin tie. Helpoin reitti rotkomaisemien ihailuun on Bar-sur-Loupin
Nizzan laidalta lähtevä tie Châteauneuf de Grasseen, Chemin du Châteauneuf. Sen
erottaa maisemasta helposti, koska tien alussa on valtaisa silta rotkon yli.
Rotkosillalta voi katsella alhaalla putousmaisesti virtaavaa Loup -joen sivu-uoman
haaraa. Yläpuolella rinteessä näkyy suuri aromitehdas. Se on aloittanut hajuvesien
valmistajana, sillä lämmin laaja laakso on ollut otollinen kasvupaikka ja on edelleen.
Sillan jälkeen tulee lyhyt ja valaistu tunneli. Myöhemmin reitiltä voi ihastella, miten
Bar-sur-Loup roikkuu rotkon keskellä hurjassa solassa.
Kun tullaan risteykseen, josta vasempaan lähtevä päätie opastaa La Colle-sur-Loup,

käännytään oikealle. Chemin del´Escure nousee Le Bar-sur-Loupiin johtavalle
liikennekadulle. Nousu on ainoa muuten varsin metsäisen reitin varralla. Päätiellä on
bussipysäkki Escure, varsinainen vilkas neljän tien risteyspaikka Pre-du-Lac on
mutkan takana.
Pre-du-Lacin nimi merkitsee niittyjärveä. Risteyspaikasta pääsee bussilla niin
Grassen, Vencen kuin Nizzankin suuntaan. Nizzasta tultaessa pysäkin nimi on
Châteauneuf, Grassen suunnasta pysäkki on Pre-du-Lac.
2 Gourdon ja Paratiisin tie
Varsinaiset hurjien maisemien kävelyretkialueet ovat Bar-sur-Loupin takaisessa
rotkossa. Erityinen houkutin on vuoren reunalla melkein 800 metrin korkeudessa
roikkuva Gourdon. Se näkyy Bar-sur-Loupin kirkkoaukiolle samoin kuin kävelytieksi
muuttuneelle rautatiesillalle.
Kävelyverkkoon pääsee seuraamalla kylän ydinkeskustasta Place de la Tourilla
opasteita toutes direction eli kaikki suunnat, Cimeterie ja Groupe scolaire,
hautausmaa ja koulu.
Kun on kävellyt mäen alas, löytyvät tarkemmat reittiopasteet. Gourdoniin kiipeily vie
opasteen mukaan puolitoista tuntia. Hautausmaa jää oikealle. Vaikkei Gourdoniin
nousu innostaisi, kannattaa jatkaa rotkojen ja laakson maisemien katselua aina
pienelle St Clauden kappelille, jonka luona alkaa kiipeäminen. Paikoin Gourdon
näkyy suorastaan hurjana.
Myöhemmin matkan varrella kasvillisuus peittää maisemia ja tiheässä mesässä voi
nähdä peuroja. Polku on leveä ja hyvä. Sen varrella on vain yksi hankala kohta ennen
Gourdoniin erkanevan Paratiisin polun risteystä.
Kun kääntyy ylös, Paratiisin polku tuo nopeasti seuraavaan risteykseen vanhalle,
mutta käytössä olevalle Foulonin vesiputkelle. Sen luona on janoisten iloksi
vesipaikka. Lisäksi jo tältä korkeudelta avautavat hienot näköalat eri suuntiin.
Maisemat vain paranevat, kun kävelee putken reunaa kulkevaa polkua rotkon
sisäosaan. Reitin varrella on muutama tunneli, mutta ensimmäiset ovat niin lyhyitä,
ettei niissä tarvita lamppua. Rotkomainen laakso ja vuoret ovat uljaita. Jotkut
jatkavat alhaalla kylässä vielä perinteistä maanviljelyä.
Reitti vie syvälle solan uumeniin, mutta vaatii hyvän kunnon samoin kuin
varustuksen, jos aikoo kulkea Loup -joen putouksille asti, sillä takaisinkin pitää
palata.
Kun jatkaa ylöspäin Gourdoniin, urakka on kova. Polun ristiminen paratiisin tieksi on
ranskalaista huumoria, sillä helvetin polku olisi sopivampi nimitys, jo rinteen

jyrkkyyden takia. Reitti on ollut pitkään suljettu marraskuun alun 2010 rankkasateita
seuranneiden kivivyöryjen jäljiltä.
Paratiisin tielle tulevalle kävelytielle pääsee myös Bar-sur-Loupin Pre du Lacin
puoleiselta laidalta, jossa on St Michelin kappeli. Sen luota lähtevä tie johtaa
rinteisiin ja kävelyreiteille.
Gourdonista on matkaa Välimerelle vain 10 kilometriä. Kirkkaalla säällä 760 metrin
tasolta aukeavat maisemat Nizzasta Esterelin vuorille ja niiden taakse Provenceen.
Historia. Gourdonin vaikeapääsyinen vuorenhuippu tunnetaan ikiaikaisena
vartiopaikkana. Sen nimen sanotaan tulevan vanhasta latinan vuorta tarkoittavasta
sanasta gord.
Gourdonin linnan vanhimmat osat ovat noin tuhatluvun taitteessa, mutta
nykymuotonsa se on saanut pääosin 1400- ja 1700-luvuilla. Linna samoin kuin sen
uljas puutarha ovat olleet pitkään avoinna yleisölle. Nykyisin vain puutarha on huhtisyyskuussa avoinna ryhmille erityistilauksesta chateaugourdon@gmail.com.
Kylän näköalapaikan nimi, La Place Victoria muistaa huhtikuuta 1891. Silloin
Englannin kuningatar kävi ihailemassa maisemia.
3 Pont-sur-Loup
Pont-sur-Loupin kylä sijaitsee varsinaisessa rotkolaaksossa, vain 230 metrin
korkeudessa. Se on saanut nimensä Loup -joen yli johtavasta sillasta, pont.
Saksalaisten tuhoaman rautatiesillan pilarit hallitsevat edelleen maisemaa ja niille
rakennetulta terassilta voi ihailla näkymiä.
Pont-sur-Loupiin pääsee Bar-sur-Loupista kävellen kulkemalla alkumatkan samaa
reittiä kuin mentäessä Gourdoniin. Paratiisin tien risteyksessä ei käännytä ylös vaan
laskeudutaan alas. Tieverkossa tulee opastus vanhasta radasta, ancienne voie ferrée.
Reitin varrella on vanha asuintaloksi muuttunut asema, jota koristaa edelleen kyltti
Halte du Loup.
Vanhaa rataa seuraavaa tietä pääsee myös takaisin Bar-Sur-Loupiin. Tiet vaihtavat
matkalla nimeä, mutta lopussa chemin des Fontaines tuo hautausmaan alareunaan,
kun reitti Bar-sur-Loupista Gourdoniin lähtee hautausmaan yläreunasta.
Putoukset. Loup-joen kuulut putoukset sijaitsevat sisempänä rotkossa. Pont-surLoupista voi kävellä joen rantaa pitkin kohti rotkon sisäosaa ja putouksia. Samalla
näkee veistotaiteen veroisia veden hiomia kallioita ja onkaloita. Putouksille pääsee
myös kapeaa paikallistietä pitkin autolla.
Saapuminen: Nizzan ja Grassen välinen bussi ajaa Pre-du-Lacin ohi, Antibesista on

bussivuoroja Pre-du-Laciin. Bussin päätepysäkki on puolimatkassa Bar-sur-Loupiin
aromitehtaan kohdalla. Vencen ja Grassen välillä on myös muutama vuoro, jotka
kulkevat Bar-sur-Loupin kautta.
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1, Place Victoria. Tammi-maaliskuu ja marras- joulukuu 11.15-17, huhti- kesäkuu
11.15-18, heinä-elokuu 11-19

