ROUTEBESCHRIJVING

MEYRALS / SAINT RAPHAEL
DORDOGNE, PERIGORD-NOIR, FRANKRIJK.
De plek (lieu dit) SAINT RAPHAEL ligt 2 kilometer buiten Meyrals,15 kilometer ten
westen van Sarlat en ongeveer 980 km van de Nederlands Belgische grens. Als u na de
spits 's morgens vertrekt en rond 3 uur door Parijs rijdt, bent u om ongeveer 8 uur op de
plaats
van bestemming.
UTRECHT – BREDA - ANTWERPEN
GENT (A 14/E 17) Terug heet dat GAND

KORTRIJK
LILLE / Rijsel (A14/ E 17).
Negeer het bord Parijs vlak na Kortrijk, dat stuurt je over de nieuwe E 403, om Lille
heen (omweg). U kunt beter recht door over de oude route rijden, dan staan er weer
borden Paris. Dit is korter.
(Op de terugweg volgt u de borden GAND/ GENT. Neem vlak na de eerste afslag de
afslag Roubaix N 227 rechts af en negeer je het bord GAND. Rijd vervolgens over
de oude korte weg door Lille en volg de borden GAND.
Als u deze afslag mist, dan bij de grensovergang afslaan richting Brugge (Bruges) over de
nieuwe E 403. Na ongeveer 20 km rechtsaf richting GAND E 17l A 14
LET OP: als u deze laatste afslag mist komt u midden in het Vlaamse land uit.. De borden
staan pas op het laatste moment!)
PEAGE
Na Aeroport CHARLES de GAULLE vlak voor Parijs splitsing rechts nemen richting
BORDEAUX (A3)
Vanaf die splitsing na 10 km rechts uitvoegen richting BORDEAUX/ FONTENAYBOIS CRETEIL ( A 86).
LET OP. Het staat meerdere malen aangegeven maar door de drukte is de afslag
toch zo voorbij. Als dat het geval is komt u op de Periferique en volgt u BORDEAUX
NANTES/ A 10. Het levert vooral in de spits veel files op.
Op de A 86 alsmaar BORDEAUX of de A 10 aanhouden, ook bij verdwalen. Af en toe
is het bordje A 86 weg maar komt plots weer tevoorschijn. Hier is vaak een korte file. In
dit stuk zit een aantal afslagen naar rechts die u snel mist.

Na Parijs neemt u na 40 km BORDEAUX/ ORLEANS (A 10)
Na 70 km neem je VIERZON/ LIMOGES ( A71)
Na 80 km neem je bij Vierzon de A 20 (soms nog N 20) richting TOULOUSE

Na 185 km volgt LIMOGES. Dat is 1½ uur. Vervolg de A 20 richting BRIVE. Dat is ook
ruim een uur. Let erop dat het laatste stuk snelweg weinig pompstations heeft.
Na Brive is het nog ruim 1 uur rijden. Vervolg de A 20 naar SOUILLAC.
Ga bij Souillac de weg af en rijdt de stad in. Daar richting SARLAT nemen. Dit is een
tweebaansweg.
U rijdt Sarlat binnen door onder een hoog viaduct door te rijden. Dan komt u op een
rotonde. Daar kunt u het beste naar rechts door de stad. Na het fontein recht door en na
50 meter links afslaan richting Les Eyzies. Dan is het nog 18 km.
Je kunt ook over Montignac rijden of over Perigueux. Wij nemen altijd Souillac.

Naar SAINT RAPHAEL:
Komt u van de D 47 Sarlat- Les Eyzies dan de C 4 (niet de C 3) nemen richting MEYRALS,
100 meter na het verzetsmonument links omhoog rijden (bordje SAINT RAPHAEL staat
omgekeerd).
Bij gevaar bel 18 (POMPIERS).
Bij pech bel 12 voor telefoonnummer van een depanage of een garage. Zij geven u of
het nummer of ze verbinden gelijk door.
Politie:17 Ambulance:15 ANWB LYON: 04 72171212.

Kouwenhoven Opleidingen – Burgemeester Vitringalaan 14, 3851PM Ermelo
NL65ABNA0575147601 – KVK-nummer: 56590717 - info@kouwenhovenopleidingen.nl – www.kouwenhovenopleidingen.nl

