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Rondwandeling 4 (deel 4.3) 
Pierre-Perthuis [7] - Vézelay (7,5 km) 

Markering
Volg de rood-witte markering van de GR 13 naar Vézelay. 

[7]: In Pierre-Perthuis: deze splitsing zal bekend voorkomen. Op de eerste dag ben je hier linksaf 
gegaan, de Pelgrimsweg van Vézelay volgend. (Op het kaartje is dat de rose stippellijn). Ga nu 
rechtdoor, naar de D958.  (Aan de overkant: hotel Les deux ponts). 

Volg de D958 een paar meter naar links, steek dan over (pas op!), en ga dan -voorbij het terras van 
het hotel- schuin rechts een onverharde weg in, licht stijgend. 
Op een splitsing: rechts aanhouden (markering “Chemins Pèlerins“ en “VTT FFC 8 / 3”). 
Even verderop is de weg helemaal verhard (asfalt) en daalt deze richting Foissy-lès-Vézelay. (Zie 
symbool « kerkje » op het kaartje).

Tour de Vézelay

Saint-Père

Gezicht op Vézelay
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Op een splitsing: rechts aanhouden, verder dalend, het dorpje in. Op de hoofdstraat (Grande Rue) 
aangekomen: ga rechtsaf. Na ca 200 m: linksaf (Rue Neuve), licht stijgend. Na ruim 150 m, op een 
splitsing: rechts aanhouden, dalend. 
Na krap 150 m: linksaf (Rue de la Bourde), flink stijgend. Iets verderop gaat het asfalt over in een 
onverharde weg, naar links, nog steeds flink stijgend.
Deze weg volgen, eerst een zijweg links dan een zijweg rechts (asfalt) negerend. Ca 800 m na deze 
laatste zijweg, op een kruising (links een paaltje met daarop: GR 13, GR 654 en het symbool van de 
wandelroute naar Assisi (Italië)): ga rechtdoor, omhoog, een heuvelkam over. (Onderweg, links, een 
schuilhut van gestapelde stenen). 
Op de top van de heuvel: vervolg en daal af naar een bredere, onverharde weg. Volg deze naar 
rechts, naar Saint-Père. (Onderweg: mooi uitzicht op Vézelay, aan uw linkerhand.

In Saint-Père: eerste straat links (Rue Dessus les Fosses) (Alternatief: zie hieronder). Aan het eind: 
linksaf (links een bord “3,5 T“. Vanaf hier volg je dezelfde route als op de heenweg, vanuit Vézelay, 
maar nu in de tegenovergestelde richting.
Op de volgende splitsing: naar rechts (Chemin Saint Christophe). Einde asfalt, verder via een 
onverharde weg. Een laatste flinke klim. Vlak vóór Vézelay: verder via de D957, om dan bij de 
voormalige Porte de Barle, rechtsaf te gaan, het oude stadje in, verder omhoog, naar de basiliek. 

Alternatief (Op het kaartje op pagina 3, is dat de groene stippellijn): 
Ga niet linksaf (Rue Dessus les Fosses), maar loop nog ca 40 m rechtdoor. Je komt dan bij de D958. 
Volg deze naar links. (Je ziet de toren van de Notre-Dame van Saint-Père vóór je, boven huizen uit). 
Na ca 40 m zie je, links, de waterput waar je ook op de heenweg langs liep. Volg de D958 / Rue de la 
Marie tot de kruising met de D 957 / D 958 en ga dan rechtdoor (Rue du Colombier). (Op de heenweg 
ging je hier rechtsaf, de Cure over).Volg deze ca 450 m, tot de D957. Volg deze naar rechts, ca 50 m, 
tot een splitsing. Hou daar rechts aan: D958 (richting Asquins, Auxerre) (pas op, vrij drukke weg). 
Na ca 300 m: verlaat de D958 en ga linksaf, een onverhard weggetje in, omhoog. (Markeringen: geel, 
oranje, en een gele gestileerde schelp op een blauwe achtergrond). Iets verderop: een splitsing, bij 
de Fontaine Sainte-Madeleine

Fontaine Sainte Madeleine (bron van Maria Magdalena). Ooit wasten de pelgrims zich hier, 
voor ze de laatste klim maakten naar het heiligdom op de heuvel. De bron bevindt zich onder de 
halfronde, gemetselde opening. Het beeld dat vroeger in een nis stond is verdwenen.

Ga vóór de Fontaine linksaf, omhoog. (Markeringen: idem). Verderop maakt het weggetje 
een bocht naar rechts, en gaat dan rechtdoor, steeds omhoog, eerst tussen een haag / bosje 
en dan tussen wijngaarden door. Vlak vóór de D951: bocht naar rechts, steek vervolgens de 
D951 schuin naar links over en vervolg via een paadje in ongeveer dezelfde richting, verder 
omhoog. (Markeringen: geel en oranje). 
Boven: aankomst op een onverhard weggetje: volg de gele markering naar links. Na ca 35 
m: neem rechts de trap, verder omhoog. Aankomst bij een parkeerplaats: ga rechtsaf (mooi 

uitzicht richting de Morvan), dan meteen links, verder omhoog. 
Op een kruising vlak boven de parkeerplaats: ga rechtdoor, richting de toren van de basiliek (Rue du 
Guichet; in feite een paadje, tussen huizen door). Aan het einde: ga rechtsaf en dan meteen linksaf, 
naar de basiliek.


