UITGEBREIDE ROUTEBESCHRIJVING

Wil je alvast in de stemming komen? Klik dan hier.

MET DE AUTO
is het gerekend vanuit Utrecht 1200 km en vanuit Antwerpen 975 km naar Penne d’Agenais.
SNELSTE ROUTE
De snelste route loopt via (Utrecht, Breda) Antwerpen, Gent naar Lille. Zodra je op de A1 voorbij
luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs bent volg je de A86 (richting Bordeaux). Daarmee mijdt je de
drukte van de Périphérique. Na Orléans, Vierzon, Limoges, Brive-la-Gaillarde verlaat je bij Cahors-Sud
(niet bij Cahors zoals de meeste navigatiesystemen zeggen) de snelweg. Vervolgens hou je
Villeneuve-sur-Lot aan.
Als je het dorpje Dausse inrijdt moet je weer even de navigatie negeren en bij het stoplicht linksaf
gaan: deze route is nou eenmaal mooier (wel met wat meer bochten) en duurt ook 12 minuten.
Je komt dan op de D246. Volg eerst Massoulès en bij het kruispunt met de D229 ga je rechtsaf
richting Penne d’Agenais. Zodra je twee meren bent gepasseerd ligt na 500m aan de linker kant ons
Domaine du Merlet.
Als je het navigatiesysteem op ons domein instelt gebruik dan niet het adres maar een van de GPScoördinaten.
In DG (decimale graden): 44.356035,0.8429
in GMS (graden, minuten en seconden): N 44° 21' 21.726''O 0° 50' 34.439''
ALTERNATIEVE ROUTE
Rondom Parijs kan het zeker op Zwarte zaterdag* nogal druk zijn. Dan kan via Reims rijden een goed
alternatief zijn. Wel wat meer kilometers maar in meerdere opzichten wel rustiger.

Je rijdt via (Maastricht, Luik,) Namen richting Reims. Bij Charleville-Mezieres ga je ongemerkt (en dus
zonder tijdverlies) de Franse grens over. Na Reims en vervolgens Troyes rijd je richting Orléans. Vanaf
daar kan je bovenstaande route weer aanhouden.
* ZWARTE ZATERDAG IN 2019
Komende zomer zullen op weg naar Zuid-Frankrijk zaterdag 3 en zaterdag 10 augustus waarschijnlijk
de drukste dagen worden. Andere drukke dagen kunnen 20 juli en 27 juli zijn.
Als je van alle wegen waar het meeste verkeer te verwachten is de Périphérique van Parijs al mijdt
met bovenstaande route kan eigenlijk alleen nog de A10 (van Parijs naar Orléans) voor vertraging
zorgen. Actuele informatie kan je te zijner tijd vinden op de site bison-fute.gouv.fr.
Valt de drukte onverhoopt tegen en geen zin meer om nog verder te rijden? Voor een
hotelovernachting kan deze site wellicht uitkomst bieden.

MAXIMUM SNELHEID
Het is nauwelijks met verkeerborden duidelijk gemaakt maar sinds de
zomer van 2018 is op alle Franse buitenwegen de maximumsnelheid
verlaagd van 90 naar 80 kilometer per uur.
Het geldt voor alle ‘routes nationales’ (N-wegen) en ‘routes
départementales’ (D-wegen) met verkeer in twee richtingen zonder
fysieke middenberm.

