Routebeschrijving
Afstand tussen Utrecht en de camping: ongeveer 1.026 km.
Vanaf Antwerpen is de afstand ongeveer 890 km.
GPS: 45.072 N - 2.2585 E
Let op:
Na het verlaten van de grote weg, is het raadzaam om op de kaart te gaan rijden.
GPS stuurt je via allerlei kleine wegen (soms zelfs karrensporen).
Door ons aanbevolen route - Antwerpen (A1 = E17)
- richting Gent = Gand (A14 = E17)
- richting Kortrijk
- Lille (A14 = E17)
- richting Parijs (A1)
- na afrit 6 (vliegveld Charles De Gaulle): richting Paris-Est (A104 wordt N104)
- volg borden richting Lyon
- daarna borden richting Bordeaux (A10) volgen
- na afrit 10: richting Toulouse (A10 = E5)
- bij Orléans: richting Toulouse (A71 = E9)
- na afrit 4, splitsing Vierzon:
Voor caravans / grote kampeerauto’s: Zie routebeschrijving in het blauw geschreven.
Vervolg routebeschrijving voor (kampeer)auto’s - tolvrij
- Vierzon -> A20 = E9 richting Toulouse
- blijven volgen, tot afrit 45 -> N120 = D1120 richting Aurillac
- blijf de N 120 volgen, naar Argentat
- in Argentat: naar St. Privat (D980)
(na Argentat links: D 2120, meteen weer rechts: D 980)
- blijf de D980 (wordt D 680) volgen naar Pleaux
Aangekomen bij Pleaux:
- linksaf (D680), meteen rechtsaf (D666) tot het centrum (= Centre Ville)
- op het plein: rechtsaf, en dan rechtsaf, het plein weer af
- daarna links: de D6 naar St. Martin Clès (= Saint Martin Cantalès)
- de D6 blijven volgen (ca. 15 km)
- ruim na Saint Martin Cantalès -> rechtsaf D42 Camping Pont du Rouffet
blijf de D42 volgen tot het einde
Routebeschrijving voor caravans / grote kampeerauto’s
- Vierzon -> A71 = E11 richting Clermont Ferrand
- blijven volgen, tot afrit 12.1 -> A89 = E70 richting Bordeaux
- A89 = E70 volgen tot afrit 25 -> D82 Saint Julien – Puy Lavèze
- volg de D82 richting Laqueuille – La Bourboule – Bort les Orgues
- na ca. 10 km -> D922 naar Bort les Orgues
- D922 blijven volgen naar Mauriac
- D922 nog volgen richting Aurillac
na Saint Martin Valmeroux:
- ca. 4 km -> rechtsaf D42 naar Besse
- blijf de D42 volgen tot het einde /
borden volgen: Camping Pont du Rouffet

