
Gedachte achter deze route
Ik bedoel niet de route zoals normaal wordt gereden, geheel over de
tolwegen, maar een natuurroute. Of toch zoveel mogelijk door mooie natuur
en echte Franse dorpjes. De tijd is weer aangebroken om die vakantieplannen
te gaan maken.
Grof omschreven is de route als volgt; Senlis, Meaux, Melun, Fontainebleau,
Nemours, Montargis, Gien, Bourges, Bourganeuf Limoges.
Vanaf Limoges volg je de route zoals beschreven op de web site van Le
Couderc.

De route
We beginnen met de A16 (E19) langs Breda naar Antwerpen te knorren.
We gaan de Schelde tunnel door richting Gent, en dus ook naar Rijsel
(Lille). 
Jammer genoeg is dit een stukje tolweg, die we blijven volgen tot aan de
afrit van Senlis ik meen sortie 8.Dit stuk tolweg heb ik genomen omdat
vanaf Rijsel de route via  D-wegen niet echt mooi is.
Van nu af aan gaan we niet meer over tolwegen, maar over D- wegen soms N-
wegen.
We nemen de N330, Ermenonville, Le Plessis Belleville.
Dan naar St.Soupplets, verder naar sortie 3. Centre Commercial Meaux. 
Hier nemen, of zoeken wij, (LOL) de N140 +/- 13 à 14 Km dan de afrit naar 
N36 L'Obiligue, door naar Fontenay, Tresigny, Guignes en Melun. Volg de
ring in westelijke richting tot sortie 5, Fontainebleau.
Dan weer de ring in westelijke richting volgen naar sortie 4 de N7. 
Naar Souppes s. Loing, Montargis, blijf op de N7 naar Gien. 
Daarna de D940 op. Deze weg gaan we vele kilometers volgen. Het is een
lange vrij rechte weg die door bossen en Franse dorpjes voert. Ook voor hen
die de wereldgids mee nemen kom je vlak langs een verenigingsterrein,
daarvoor moet alleen even linksaf de weg af vrijwel midden in een dorp.

Een mooi plaats om te overnachten.
We waren op de D940 gebleven; Argent s. Sauldre, La Chappelle d'Angillon
naar St. Martin en Bourges.Blijf op de ringbaan N144 Levet, daar ga je weer
de D940 op naar Chateauneuf Lignieres, St. Christophe en Boucherie. La
Chatre Genouillac.Nu naar Gueret Sardent en Pontarion.Hier gaan we de N141
naar Bourganeuf op en vervolgen naar St. Leonard de Noblat.Nu volgen we de
weg naar Limoges en daarna gewoon zoals de Familie Postel van camping Le
Couderc de route beschrijft. Dat blijkt ook werkelijk de beste weg te zijn.
Dus die staat hieronder overgenomen uit hun omschrijving.

Route volgens Le Couderc
Bij Limoges via de N 21 naar Perigueux. Dan Bergerac volgen en 5,5 km
buiten Perigueux neem je de afslag links naar Vergt en 1 km na Lamonzie-
Montasruc links naar Mouleydier.
In Mouleydier bij de voorrangskruising linksaf het dorp inrijden. Na 100 m
rechtsaf de brug van de Dordogne over (D 21) en je volgt St.Aubin de
Lanquais. In St.Aubin de Lanquais bij de stoplichten links naar Faux (D
19).
In Faux Naussannes volgen. 1 km voorbij Micalie (100 m na de tweede afslag
naar Monsac) ga je linksaf onze toegangsweg in, aangegeven met gele
toegangsborden.
Deze weg dateert uit de Romeinse tijd en na circa 500 m word je verwelkomd
met een koel drankje en besef je waarom er zovelen zijn die je deze 
camping aanraden!
En dat is dan Le Couderc
Rest mij nog iedereen veel plezier hiermee te wensen en wie weet!!!!
komen wij elkaar ergens tegen.


