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Zodra je vlak voor
Parijs bent, neem je de
allereerste afslag:
PARIS-EST. Dat is de
A104/N104
richting LYON die je
daarna ook
consequent moet
aanhouden!

Als je ten zuiden van
Parijs bent
aangekomen, gaat
deze Francilienne dus
over in de A6
(ongeveer ter hoogte
van EVRY). Richting
LYON over de A6 dus
(betaald/ péage). Je
gaat deze weg op. Na
zo'n 50 km. zie je
richting
Nevers/Moulins over
de A77 staan. Die weg
ga je op. Dit is een
splinternieuwe
(betaalde) weg.

NB

Vlak voor Parijs betekent: je
bent nèt onder de
landingsbanen van het
vliegveld 'De Gaulle'
doorgereden. De weg heet de
"Francilienne" en is de
buitenste ring rond Parijs. Na
ongeveer 50 km. op deze
rondweg moet je oppassen.
Men stuurt het verkeer voor
LYON dan naar de A5 - die
moet jij dus niet hebben! Als dit
op de borden staat, staat er
ook altijd vers A6 op - die
richting moet jij dus
aanhouden! Bij twijfel steeds
goed de naam van de weg
(A104 en later N104) in de
gaten houden.

Je volgt deze A77 tot
Moulins. Het laatste stuk is Gewoon Nevers en daarna
het (nog) de oude N7. Maar Moulins volgen dus. (Parijsde twee gaan naadloos in
Moulins is ongeveer 270 km.)
elkaar over.

Bij MOULINS gekomen
blijf je de N7 in de
richting van
CLERMONTFERRAND/ROANNE

volgen. Ten zuiden
van Moulins versmalt
de weg weer tot de
Dit is de ringweg rond Moulins. Dus bij Moulins aangekomen,
N7. Na een grote
bocht naar links (gaat moet je vooral NIET Moulins-Centre nemen, maar op de
vanzelf) kom je op een ringweg blijven.
rotonde. Die neem je
DRIEKWART (richting
Toulon sur Allier en
Moulins). De weg heet
dan N2007.
Na zo'n 500 meter zie
Dit is de D989 en die blijf je ongeveer 40 km. volgen. Je komt
je een afslag naar
achtereenvolgens door Neuilly, St. Voir, Jaligny-sur-Bresbre
RECHTS richting
NEUILLY LE REAL en
en Sorbier.
JALIGNY.
Je bent er bijna - nog 2 km!
In het dorp aangekomen
gaat de weg eerst met een
Ongeveer 2 km. na
scherpe bocht naar LINKS
SORBIER krijg je
en eindigt dan in een TRECHTS een afslag
splitsing. Je gaat RECHTS
naar MONTCOMBROUX- en rijdt dan automatisch het
LES-MINES.
terrein op. Voor het hek
parkeer je je auto tussen de
kastanjebomen van de
oprijlaan (naast het kerkje).

Let op!
In Frankrijk zijn alle tolwegen aangegeven met BLAUWE borden waar ook vaak péage
bij staat. Alle gewone -gratis- wegen staan met GROENE borden aangegeven.
Om het verwarrend te maken vind je soms groene borden met een blauw
autosnelweg symbool erop: dit betekent dat je via deze gratis weg in de richting van
een tolweg gaat.
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