
ROUTE 

Vind onze camping met Breedtegraden en Lengtegraden in je navigatie.  

De GPS coördinaten van onze camping zijn:  
Als je in je navigatie in Graden-Minuten-Seconden wilt invoeren: 
Noord: N 46° 49' 00"   en  Oost: E 04° 03' 22" 
Let op: gebruik de tekens ° en ' ).  

Als je in je navigatie in graden en decimalen wilt invoeren: 
Noord: N 46.81682°   en  Oost: E 04.05626° 
Let op gebruik de punt als decimaalteken.)                           

 

Routebeschrijving vanuit 
Nederland:                                                                                                                                         

• Luxemburg – Metz – Nancy - Autoroute A 31  
 

• op de autoroute A31 afslag nr. 5 Thil Chatel  
 

• na de péage links richting Dijon  
 

• in Dijon 2 x een grote rotonde, alle twee half om (dus rechtdoor)  
• bij de 3e rotonde (met stoplichten) de tweede afslag richting Parijs 
• dit is een nieuwe rondweg om de stad Dijon 
• alsmaar rechtdoor rijden 
• borden Parijs aan houden 
• na twee tunnels weer een rotonde rechtdoor (steeds richting Parijs) houd snelheid in de gaten 
• rechtaf af kom je weer op een stuk autoroute (30 km) 
• neem afslag 24 bij Pouilly (net voor de péage) 
• aan het eind van de afslag ga je richting Autun (links af) (D981)  

 
• in Arnay le Duc, eerst links af, dan de borden volgen; richting Autun (dit is rechts af D981)  

 
• In Autun bij stoplicht rechts af, richting Moulin (en Nevers)  

 
• langs het station (rechts gelegen), aan het eind van deze weg, rechts af onder een viaduct door 
• bij de rotonde ¾ om en dan richting Luzy aan houden (D681)  

 
• bij een grote splitsing weer Luzy aanhouden (rechts D981)  
• hierna na ongeveer 17 km rechts het bord van een camping en daarna links een groot bord met 

‘Domaine de la Gagère’  

• dit weggetje in en na 3 km, daar ligt de camping  
 

           Goede reis!                               

 
 


