Langs de Rhonevallei...
•
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Over de snelweg A7, bij Bollène eraf.
Richting Pont Saint-Esprit over de D994
Op de rotonde net voor Pont Saint-Esprit, linksaf richting Bagnols sur Cèze over de N86.
Net in Bagnols sur Cèze en vlak na de brug over de Cèze, rechtsaf richting Alès over de D6.
In Alès richting Montpellier / Saint-Christol-lès-Alès, en over de rondweg om Alès heenrijden.
In Saint-Christol-lès-Alès op de rotonde met de obelisk rechtsaf richting Anduze over de D910A.
In Anduze : bij de rotonde over de oude brug. Aan het eind van de brug rechtsaf richting Saint-Jean-du-Gard.
Na 3 km over de D907 rechtsaf richting Corbès.
Rijd over de kleine brug en sla daarna twee keer rechtsaf. Na 500m. staat u voor de receptie.

LangsMassif Central via Florac...
•
•
•
•
•
•
•

Na Clermont-Ferrand
Afslag richting Le Monastier (Sortie 39.1, Mende, Nîmes, Le Monastier, Chirac, Chanac, Florac, Gorges du
Tarn) dan richting Chanac, daarna richting Balsièges over de N88.
In Balsièges, rechtsaf richting Florac over de N106.
Aan het eind van Florac, rechtsaf richting Saint Jean du Gard over de D9, Corniche des Cévennes (Het is
korter over Saint Jean du Gard dan over Alès en de weg is van gelijke kwaliteit).
8 km na Saint Jean du Gard, linksaf richting Corbès langs de D284 (kruising net voor een brug over de
Gardon).
2 km lang Corbès aanhouden, (na het pleintje voor de kerk linksaf richting Anduze).
Na de ingang van de camping rijdt u nog 500m. op de camping tot aan de receptie.

LangsMassif Central via Millau...
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Volg de A75 richting Millau.
Over het viaduct van Millau en dan 30 km dezelfde weg aanhouden.
Afslaan na de Hospitalet du larzac (afslag 48, Cornus, La Couvertoirade, Alzon, Le Vigan), dan richting La
Blaquererie over de D 7, 11 Km doorrijden.
Dan de D 999 nemen en 35 Km de weg aanhouden.
In Alzon dezelfde weg aanhouden tot Vigan.
Blijf op de D 999 richting Ganges.
Richting Saint Hippolyte-du-Fort over de D 999. Rijd Saint hippolyte-du-Fort een stukje in. Bij de kleine
rotonde rechtsaf en de avenue afrijden. Op de tweede rotonde afslaan richting Sauve / Nîmes. Na 2 km bij
de kruising links richting gauche Durfort / Anduze. Bij de rotonde rechtsaf richting Durfort / Anduze over de
D 982. Anduze aanhouden.
In Anduze, richting Saint-Jean-du-Gard over de D 907 (niet de brug over).
Vanaf Anduze rijdt u 3 Km, rechtdoor bij de twee rotondes en dan na ongeveer 200 m. direct naar rechts
richting Corbès over de D284.
Rijd over de kleine brug en sla daarna twee keer rechtsaf. Na 500m. staat u voor de receptie.
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