
Bouirex 
 
Afstand:  30 km 
Hoogtemeters:  1300 m 
 
 
Algemeen 
Een wolf in schaapskleren. Slechts 30 km lang maar wel 1300 hoogtemeters die in de eerste 15 km 
worden gemaakt. De tocht begint vanaf de parkeerplaats in Seix en brengt je volledig onverhard op 
de Tuc de Perdix om vervolgens een stukje af te dalen en op Col de Catchaudégué uit te komen. Hier 
neem je de onverharde weg (route forestiere) die alsmaar stijgend je naar Cap de Bouirex brengt. 
Het uitzicht op het dorpje Seix, de verschillende dalen en de bergketen is fenomenaal. De afdaling 
begint vanaf hier. Eerst over een grote weide om vervolgens via verschillende bospaadjes weer op 
Col de Catchaudégué uit te komen. Hier even over het asfalt naar het dorpje la Soumère om daarna 
weer onverhard over paden en het bos terug af te dalen. Let goed op, maar kijk ook goed om je 
heen. Het uitzicht op de hoge toppen van de Pyreneeën is de moeite waard. 
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Col Serre du Cot 
 
Afstand:  46 km 
Hoogtemeters:  1750 m 
 
 
Algemeen 
Een tocht waarin asfalt en onverhard elkaar afwisselen en waarbij je door het passeren van twee 
bergruggen van het ene naar het andere dal rijdt. 
Vanuit de parkeerplaats van Seix  rij je naar het buurdorpje Oust, om van daaruit al pittig via een 
klein asfalt weggetje naar boven te rijden. Eenmaal in het gehucht Paloubard gaat de weg onverhard 
verder. Het is een piste (route forestiere) die je uiteindelijk op Turon d’Isaak brengt. Hier daal je af 
naar de weg die naar Col de Latrappe gaat. Deze weg daal je ook af tot vlak voor het dorpje Le Trein 
d’Ustou. Hier ga je het dal van de Cirque de Cagateille in om iets na het oude kerkhof via een brug 
het riviertje over te steken, en via een piste weer omhoog te gaan. De piste brengt je uiteindelijk 
boven op Col de Serre du Cot. Vanaf hier zie je recht voor je Col de Pause en de Port d’Aula en onder 
je ligt het dal waar ook de Auberge in ligt. 
De afdaling volgt de GR10 en gaat door het bos naar beneden. Regelmatig zitten er behoorlijk 
technische stukken in. Eenmaal gearriveerd in Rouze en Bas neem je het kleine asfaltweggetje naar 
beneden, om in Couflens vervolgens via de wat grote weg terug naar Seix uit te bollen. 
Fanatiekelingen kunnen nog een stukje onverhard klim- en afdaalwerk toevoegen aan de route. 
Vraag René of Anouk even naar een toelichting. 
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Port d’Aula – Port de Salau 
 
Afstand:  41 km 
Hoogtemeters:  2000 m 
 
 
Algemeen 
Een mooie tocht waarbij voor een deel in Spanje wordt gereden. Vanaf de auberge daal je via de weg 
naar het buurdorp Couflens af. Hier over de brug en via het kleine asfaltweggetje omhoog. Na 
ongeveer 8 km gaat dit weggetje over op een onverhard pad. Gedurende de komende 10 km stijg je 
eerst naar Col de Pause, passeer je vervolgens twee kleine bergmeertjes, en arriveer je uiteindelijk op 
Port d’Aula. Dit is de grens tussen Frankrijk en Spanje. Je daalt via een paadje af en komt vervolgens 
op een onverharde weg uit. Hier ga je naar links om vervolgens op een gegeven moment een pad 
links omhoog te nemen, wat je naar Port de Salau brengt. De afdaling brengt je weer in Frankrijk en 
uiteindelijk weer in Salau. Tijdens de afdaling  volg je eerst een rood/witte en daarna een gele 
wandelroute. Hou er rekening mee dat je in het hooggebergte rijdt en het niet vreemd is sommige 
passages lopend af te moeten leggen. 
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De 6 collen tocht 
 
Afstand:  56 km 
Hoogtemeters:  1850 m 
 
Algemeen 
Een heerlijke tocht over brede onverharde wegen met regelmatig vriendelijke stijgingspercentages. 
Een tocht om lekker wat klimeters te maken en te genieten van de steeds wisselende omgeving. Het 
eerste stukje komt, tot Col de l’Artigue, overeen met het begin van de route Bouirex. De tuc de 
Perdix wordt overgeslagen en eenmaal op Col de Catchaudégué neem je de onverharde weg. Licht 
stijgend rij en al slingerend op de flanken van een helling naar een ander dal. Na een heerlijke snelle 
afdaling, zul je vervolgens deze hoogtemeters weer moeten maken, om op Col de Portech uit te 
komen. Hier daal je aan de andere kant af, om na 500 meter rechts weer een onverharde weg op te 
gaan. Na heel wat mooie kilometers kom je uiteindelijk op Col de l’Arrech uit. Hier begint een fijne 
lange afdaling die je 100 meter onder Col de la Core brengt. Dit zijn laatste klimkilometers, om 
vervolgens 13 km af te dalen naar Siex. 
De namen van de verschillende collen zijn: 
- Col de l ‘Artigue (853 m) 
- Col de Catchaudégué (893 m) 
- Col de Portech (862 m) 
- Col de Saet (1123 m) 
- Col de l’Arrech (1418 m) 
- Col de la Core (1395 m) 
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Tour Tuc du Four – Cominac - Erce 
 
Afstand:  45 km 
Hoogtemeters:  1870 m  
 
Algemeen 
Een tocht waarbij je door het kruisen van verschillende bergruggen, verschillende dalen aandoet. Het 
is een tocht met overwegend onverharde wegen, bospaden en paadjes. Uitzicht op de hoge toppen 
en lieflijke dalen. 
Je begint in Seix en gaat via het buurdorp Oust afwisselend verhard en onverhard naar het gehucht 
Coumelègue. Hier begint de beklimming via het bos en later weide vlaktes naar de Tuc du Four. 
Eenmaal op de Tuc daal je een stukje af, om vervolgens weer stijgend de bergrug te volgen. Deze 
heet Serre de Raphael, en brengt je uiteindelijk iets boven het dorpje Cominac. Hier volg je een heel 
klein stukje de weg naar Col de Sareillé, om vervolgens weer af te slaan. Nog even een klein 
asfaltweggetje, om vervolgens via een onverhard pad naar Col de Veille Mort te rijden. Iets voor de 
Col daal je via een klein slingerend paadje af, om op een lager gelegen klein weggetje uit te komen. 
Deze volg je naar beneden totdat je uiteindelijk in Ercé uitkomt. Hier een kleine km via de weg 
richting Aulus les Bains, om vervolgens af te slaan en met de volgende beklimming te beginnen. Eerst 
verhard, en daarna onverhard zwoeg je naar boven. Uiteindelijk sla je op een splitsing in het bos naar 
rechts af, en begint de afdaling terug naar het dorpje Oust. 
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