
Routebeschrijving
Ga vanaf Utrecht richting Breda / Antwerpen.
Neem op de rondweg van Antwerpen de afslag Brussel. 
Aan het eind van deze afslag helemaal links aanhouden (Brussel via Mechelen).
Bij Brussel richting Namen / Luxemburg aanhouden.
Vervolgens richting Metz, Nancy, Dijon, Lyon. ( tol ~ 29,70 € ).
Bij Lyon richting Marseille aanhouden.
Neem afslag 15 Valence Sud (tol ~ 7,90 €). Na betalen van de péage direct rechts.
De daaropvolgende rotondes Privas aanhouden. Je rijdt dan eerst op de N7 vervolgens op de D534N, D96, D86. (14km)
Sla af richting St Laurent du Pape wanneer dit op de rotonde wordt aangegeven. Je komt nu door Beauchastel waar je rechts, 
met de weg mee, richting St Laurent du Pape gaat (D21).
 
   Na 3 km kom je in St. Laurent du Pape. Ga rechtdoor bij het dorpspleintje, richting
   Vernoux-en-Vivarais (D120). 
   Ga na 1,5 km rechts, richting Vernoux-en-Vivarais (D21). Direct na 50 meter ben je
    aangekomen, ga rechts het pad op om helemaal beneden te parkeren.

Et voilá, vous êtes arrivé !

Tonny Buitenhuis
Domaine de l’Amiral
0033 (0)4 75 62 42 12

www.zonnig.com
www.doorreis.com

Reisinformatie

Ook met 
GPS{

- Tip -

Als je met kleine kinderen reist is het leuk om bij de Aire de Jugy te stoppen langs de 
A6 bij kilometerpaal 352. Hier vind je klimtoestellen in de vorm van paddestoelen.

i GPS Coördinaten

 N44°49.481 E4°44.807
of N44.82469 E4.74678

i GPS Adres

Plaatsnaam SAINT LAURENT DU PAPE 
of  ST-LAURENT-DU-PAPE

Postcode 07800

Omdat we geen straatnaam hebben is het het 
gemakkelijkst om routebeschrijving hier onder te 
volgen wanneer je in het dorp bent gearriveerd.

i Zonder GPS

Volg de routebeschrijving
hier onder.

Aankomst & Eten
Vanaf 4 uur is er iemand van ons om jullie te verwelkomen. Mocht je liever eerder 
komen,  bel dan even. Rond 5 uur beginnen wij met het bereiden van een maaltijd, 
die om half negen aan grote tafels wordt geserveerd. Wij horen graag op de dag van 
aankomst of jullie mee-eten (of bel gerust). Kleine kinderen kunnen ook eerder eten.

https://maps.google.fr/maps?q=domaine+de+l'amiral&hl=nl&sll=44.960911,4.754333&sspn=1.302112,2.90863&hq=domaine+de+l'amiral&t=m&z=9&iwloc=A
tel:0033475624212
http://www.zonnig.com
http://www.doorreis.com
http://www.airedusoleil.nl/parkeerplaats/84/aire-de-jugy

