Office de Tourisme des

Rives de l’Aa et de la Colme
2 rue Léon Blum - 59820 Gravelines
tel: 03.28.51.94.00
contact@gravelinestourisme.fr
www.tourisme-gravelines.fr

Le Phare de Petit-Fort-Philippe

Je kan ons terugvinden
op
Gravelines Tourisme

GRAVELINES
Van Vauban tot de Ijslandvaarders

9km — 2 uur
Vertrek: Monument aan de doden

Advies

Horaires du Phare
April, mei, juni et september:
zaterdarg, zondarg en feestdagen
Van 14 u tot 18 u
Juli en Augustus
Woensdag tot zondag en feestdagen
Van 14 u tot 18 u
Beklimming geautoriseerd

vanaf 8 jaar







Onderschat uw capaciteiten niet



In geval van verandering van trajekt, volg de nieuwe
gegevens



Verdedig de natuur, de fauna en de flora: neem uw afval
mee

Informeer u over de weeromstandigheden
Bereid uw trajekt voor
Kies uw juiste outfit
Respekteer de signalisatie en de voorzieningen langs de
weg van de wandeling

1. Als u tegenover het kasteel arsenael staat, gaat u
naar rechts en u neemt de straat dle omhooggaat
(roze pijlen) naar de rondenweg.
2. Volg deze weg: geniet van het zicht op de haven, de
bewakersplaats en vanop het kanaal tot het uitkijkpunt
van Belvédère.

A

3. Ga de karreweg naar beneden en draai naar links,
draai op de linkerkant zo langs de rivier (Aa) te wandelem tot aan de vuurtorem.
4. Aankomst op het strand.

B

Optie: U kan rechtdoor gaan om de pier af te wandelen (3km heen-terug). Onmiddeljk rechts op de dijk
gaan, daarna op het strand de duinen gedurende 1km
volgen en dan naar rechts draaien (A). Steeds
rechtdoor, tussen de camping en de hoeve heen.
5. U gaat in het Polderpark binnen, u volgt de grasweg
die de wei rechts van het rugby terrein ligt en u
wandelt langs de sloot.
6. U gaat langs de rotsweg enkeie meters rechts en u
gaat door het park. Langs het water steeds rechtdoor
(1.5km) op de weg van de Noordenbank, dan tegenover
de rand sloot van de rechter draaien en doorgaan tot
aan de hoofdstraat.
7. Neem de brug tot aan de andere kant van het ronde
punt (B). Neem links, ga over het water en blijf links
tot aan de straat.

c

8. Draai naar links en daarna naar rechts na de karreweg. U stapt door familiale tuinenen draait rond de
stad door de « Kwekerij ».
9. Aan de kraaiepootjes, draai rechts, ga over de
sluizen. Neem de rechtse brug en kom naar de Grand
Place (Grote Marktplaats) door de « rue de Calais ».

