Contactgegevens en routebeschrijving AlavalA
Ons adres is:
Adri Leeuwis & Simone Kerkhof
AlavalA
Laval
63640 Saint Priest des Champs
Frankrijk
Telefoon: 00 33 (0)4 73 52 54 90
www.AlavalA.eu
info@AlavalA.eu
De GPScoördinaten van AlavalA zijn: N 45.995836°, E 2.764724°
of N 45°59'45.01'', E 2° 45' 53.01''.

Routebeschrijving
Vanuit het noorden:
Komende vanuit Parijs neemt u bij Orléans de A71. Dat is de autoroute van
Orléans via ClermontFerrand naar Zuid Frankrijk.
De eenvoudigste weg om bij AlavalA te komen is dan:
U verlaat de A71 bij Montmarault (afslag 11).
In Montmarault volgt u de weg richting St. EloylesMines / Montaigut en
Combrailles.
Bij de rotonde aangkomen, gaat u ongeveer driekwart rond richting
bovengenoemde plaatsen; daarna bij het tweede verkeerslicht naar links, u komt
dan op de D4, deze gaat later over in de D13.
Aangekomen op de kruising met de D2144 (of N144) gaat u naar links,
richting Montaigut en Combrailles / St. EloylesMines.
U rijdt door het dorpje Montaigut (denk aan de verkeerslichten) en vervolgens
door het iets grotere dorp St. EloylesMines.

Blad 1/2

Aan het einde van St. EloylesMines is een rotonde, hier neemt u de afslag naar
ClermontFerrand (u blijft op de D2144). De weg gaat via een aantal bochten
omhoog. Eenmaal boven gekomen neemt u rechts de afslag richting
St. Gervais d’ Auvergne / Pontaumur. Dit is de D987.
In St. Gervais d’ Auvergne blijft u de D987 volgen nu richting St. Priest des
Champs / Pontaumur.
Net voor St. Priest des Champs is er links een kleine weg naar Laval (kleine
wegwijzer). Die moet u inslaan.
U vervolgt deze weg en gaat links mee naar boven en op de splitsing houdt u
rechts aan. Na 25 meter vindt u aan de linkerhand het parkeerterreintje van
AlavalA.

Vanuit het zuidoosten:
Ga richting ClermontFerrand en neem vervolgens de A71 richting Bourges /
Vierzon / Orléans.
Op het knooppunt met de A89 neem de A89 richting Bordeaux / Limoges.
Neem afslag 27, richting Châtelguyon / Manzat.
Neem op de rotonde de eerste afslag richting Riom / Châtelguyon.
Op de volgende rotonde neemt u de tweede afslag richting Saint Gervais d'
Auvergne / Manzat, dit is de D227.
In het dorp Manzat blijft u de D227 volgen richting Saint Gervais d' Auvergne.
Net voor het dorp Saint Gervais d’ Auvergne gaat u met de hoofdweg links mee
(blijf op de D227).
Op het kruispunt met de D987, gaat u linksaf de D987 op richting Saint Priest
des Champs.
Net voor St. Priest des Champs is er links een kleine weg naar Laval (kleine
wegwijzer links van de weg). Die moet u inslaan.
U vervolgt deze weg en op de splitsing houdt u rechts aan. Na 25 meter vindt u
aan de linkerhand het parkeerterreintje van AlavalA.

Vanuit het zuidw esten:
Neem de A89 richting Lyon / ClermontFerrand.
Blijf de A89 volgen tot afslag 26, richting Pontgibaud / Volvic.
Neem deze afslag en houdt rechts aan.
Op de rotonde neemt u de vijfde afslag richting Limoges / Guèret / Bromant
Lamonthecentre. Dit is D941.
Blijf de D941 volgen tot in het plaatsje Pontaumur.
In Pontaumur slaat u rechts af richting Saint Priest des Champs / Saint Gervais
d'Auvergne (D987).
U blijft de D987 volgen tot in Saint Priest des Champs.
In Saint Priest des Champs blijft u nog een stukje de D987 volgen richting Saint
Gervais d' Auvergne.
Direct na het kerkhof is er een kleine weg naar rechts richting Laval (kleine
wegwijzer rechts van de weg). Die moet u inslaan.
Na 200 meter vindt u aan de rechterhand het parkeerterreintje van AlavalA.
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