
Wandeling  6 van Argens (vanaf de parfumfabriek  (1357 mtr)) naar Le 
Petit Cordeil (1780 mtr) 

Kaart: 3541 OT Annot  - St André Les Alpes 

Kaart: verkrijgbaar in Nederland bij de wandelwinkel, in Castellane op het grote plein bij de 
sigarenwinkel. Kaart is noodzakelijk, gps alleen is ten zeerste af te raden 

Vertrek vanaf de parfumfabriek in Argens, 45 minuten rijden met de auto vanaf de camping 

Duur 2 uur heen, 2 uur terug 

Routekenmerken 

- Gering hoogteverschil 
- Wandeling in eerste instantie langs de lavendel velden van de fabriek te Argens, vergeet de 

fabriek met winkel  niet bezoeken, inlichtingen bij de receptie op de camping 
- Bergschoenen niet noodzakelijk 

 
Route: 

Rijdt met de auto naar St. André Les Alpes en vandaar richting Allos (D 955). Na de afslag naar rechts 
naar Allons volgt al snel een kleine afslag  naar links naar Argens, goed opletten er staat een bord 
maar het is een kleine bergweg. 

  



 

Parkeer de auto in het centrum van Argens op het weiland achter de parfumfabriek en loop vandaar 
terug naar het centrum van Argens. In het noorden zie je de TV en radio toren al op de top van de Le 
Petit Cordeil.  

Loop vervolgens richting Le Peti t Cordeil en vergeet niet de vele lavendel velden te bezoeken.  Er staan 
een paar verschillende soorten lavendel, het gezoem van bijen is indrukwekkend. 

De wandeling is zeer geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar die een beetje wandel conditie hebben. Volg 
de borden richting Le Petit Cordeil en controleer regelmatig op de wandelkaart waar je bent.  De 
wandeling gaat door een relatief smal dal, de temperatuur kan behoorlijk oplopen, dus relatief veel 
water meenemen. Na door de Plan de Layon te zijn gelopen gaat het pad (breed wagenpad) scherp 
naar rechts en draai je langzaam Le Petit Cordeil heen. Zorg wel voor een warme trui want op de top 
van de berg staat veel wind. Het uitzicht is adembenemend: In de verte zie je de Montagne du Cheval 
Blanc. Een grote grijs witte berg in het noordwesten van de Haute-Provence die tegelijk ook de 
westelijke grens van de Haute- Provence markeert.  

Wandeling door een smal dal met uitzicht op de lavendel velden 

  
Al vrij snel uitzicht op Le Petit Cordeil 

  
 



 

Het wagenpark (scherp naar rechts) naar de top  

 

 
Het laatste stuk : geen pad meer: recht omhoog ! 

 


