Routebeschrijving
Onderstaande routes zijn geoptimaliseerd voor auto’s met
caravan. Het kan dus korter en sneller, maar rijdt door tot in
Champallement en volg daar verder de beschrijving c.q. bordjes
naar Champagne Manoir.

Champagne Manoir
58420 Champallement
France
+33 (0) 386 290311

GPS coördinaten
47°13'48.31"N
03°28'36.78"O

Vanuit Parijs of Moulins
• N77/A77 vanuit het noorden afslag 29, vanuit het zuiden afslag 34, in de richting
AUXERRE/PREMERY.
• In Prémery de D977 richting AUXERRE volgen (2 rotondes)
•
•
•
•

•

bij 1e rotonde (CARREFOUR; laatste pomp voor eindpunt)

Sla buiten Prémery (± 2km na 2e rotonde) rechtsaf naar de D977bis richting CORBIGNY
Sla in St. Révérien linksaf naar de D34 richting CLAMECY
Ga na ± 200 meter schuin linksaf de D140 richting CHAMPALLEMENT op
Volg de weg tot in Champallement (negeer de aanwijzingen van de navigatie).

Vanuit Auxerre/ Clamecy
•

•
•
•
•
•
•

•
•

in Clamecy (LECLERC(aan de N151) en AUCHAN(rand dorp)

Volg de N151 vanuit Auxerre richting Clamecy
Vanaf Clamecy de N151 richting VARZY volgen
Vanaf Varzy de D977 naar NEVERS nemen
Afslaan naar de D5 naar BRINON sur BEUVRON
Ga in Brinon rechtsaf, de D34 op richting NEUILLY, DECIZE
buiten Brinon (zelfbedieningspomp, rand dorp); laatste pomp voor eindpunt)

Sla in NEUILLY bij de Mairie rechtsaf naar de D146, richting CHAMPALLEMENT
Volg de weg tot in Champallement.

Vanuit Corbigny.
•

•
•
•

•

in het dorp (ATAC; laatste pomp voor eindpunt)

Neem de 977bis naar Premery
Ga in St. Reverien rechtdoor de D 34 op
Ga na ± 200 meter schuin linksaf de D140 richting CHAMPALLEMENT op
Volg de weg tot in Champallement (negeer de aanwijzingen van de navigatie).

In Champallement (bordjes volgen naar Champagne Manoir)
• Volg in Champallement de D140 richting CHAMPLIN
• Buiten het dorp linksaf de C1 richting CHAMPAGNE volgen
• Voor de huizen linksaf, het 2e huis rechts is “Domaine Champagne Manoir”
• (bij de brede witte poort aanbellen svp.- nb: dit is niet de auto oprit)

