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Routes met de auto
Vanuit zuidoost-, midden- en oost-Nederland
De geijkte route is die via de Autoroute du Soleil: de snelweg via Liège/Luik langs Bastogne, Luxembourg, Metz,
Nancy en Dijon naar Lyon en verder. Wie het drukke A2-gedeelte Utrecht-Den Bosch-Eindhoven wil vermijden,
kan tegenwoordig ook via de A73 rijden. Deze begint bij Nijmegen en sluit bij Maasbracht weer op de A2 aan.
Vanuit zuidwest en west-Nederland
De snelste route loopt via Parijs (Antwerpen - Gent of Brussel - Lille of Mons/Bergen - Parijs), vervolgens Lyon
aanhouden.
Alternatieve route
Om de sleur wat te doorbreken is de route via Reims een volwaardig alternatief: neem, rijdende richting Parijs
vanaf Gent of Brussel, de A26, via St. Quentin - Laon - Reims - Châlons-en-Champagne - Troyes, daarna de A5
richting Chaumont - Langres, waar u de A31 richting Dijon oppikt.

Google Maps
Toets in het zoekvenster van Google Maps 'Perrier, Grane, Frankrijk' in.

Navigatie
Navigatiesystemen maken niet allemaal gebruik van dezelfde kaartenset. Het vinden van Le Perrier op uw Navigon, Garmin of TomTom gaat daarom niet op dezelfde manier. We kunnen u daarbij helpen met de volgende
ervaringen:
● Er zijn meerdere gemeenten en dorpen in Frankrijk die Le Perrier heten. 'Onze' Le Perrier is echter de naam
van een domaine, liggend in de gemeente Grâne, departement Drôme (26).
● Wilt u toch checken of 'onze' Le Perrier voorkomt in het lijstje met zoekresultaten dat uw navigatiesysteen
geeft, controleer dan de vijfcijferige postcode: die moet beginnen met 26, het nummer van het departement
Drôme. Onze postcode is 26400.
● Systemen van het merk Navigon geven het juiste resultaat wanneer u 'Perrier' als zoekopdracht intoetst. Let
ook daar op de postcode (26... of 26400).
● Ook het zoeken op 'Turqua' (de naam van het domaine dat aan het onze grenst en waar u langs komt) geeft
soms de gewenste resultaten. Let ook nu op de postcode (26... of 26400).
● De coördinaten van Le Perrier zijn 44°44'46" noorderbreedte en 04°51'23" oosterlengte.

Tol/péage
Voor het grootste deel van de Franse snelwegen dient u tol (péage) te betalen. Alleen het eerste stuk nadat u
de grens bent gepasseerd en delen door de grote steden (zoals Lyon) zijn gratis. Hoeveel tol u moet betalen,
kunt u uitrekenen op www.autoroutes.fr/en/homepage.html, ook voor de actuele verkeerssituatie.

Tips
● gebruik bij de tolstations de CB (Carte Bancaire) poorten en betaal met uw credit card: gaat sneller. Nederlandse bankpassen (pinpassen) worden niet geaccepteerd.
● op de E25 tussen Liège/Luik en Luxemburg liggen vrijwel geen tankstations. Neemt u deze route, dan is
brandstof in Luxemburg (aan de snelweg, niet ver van de Franse grens) het goedkoopst.
● in Frankrijk bestaan grote verschillen in prijs tussen de diverse tankstations. U tankt het goedkoopst bij de
grote supermarkten, zoals Intermarché, buiten de autoroute.
Kijk voor een up-to-date overzicht van wegwerkzaamheden in Europa eerst op www.anwb.nl/verkeer/buitenland/verkeersinformatie,/Actuele-verkeersinformatie.html.

Het laatste stuk tot aan Le Perrier

1

Welke route u ook kiest, na Lyon rijdt u over de A7 naar het zuiden richting Valence, en neemt u voorbij Valence
(zo'n 20 km ten zuiden daarvan) afslag nr. 16 (Loriol-sur-Drôme). Vervolgens blijft u richting Loriol, daarna richting Crest rijden, aanvankelijk over de N304, na het spoor linksaf over de N7.
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Normaal gesproken gaat u dan als volgt verder
Op de rotonde ter hoogte van een winkelterrein (Les Crozes) aan uw rechterhand neemt u de D104, richting Crest
(let op: dit is de tweede afslag vanaf de rotonde, de eerste leidt naar het winkelterrein). Na een kleine 1500 meter
vanaf de rotonde ziet u rechts van de weg een bord met 'Le Perrier'. Een paar honderd meter verder vóór een
bomenrij volgt een landweg naar rechts met een klein bordje 'Le Perrier'. Volg deze weg en ga na de kersenboomgaard (1000 meter verder) met de bocht mee naar links. Een 400-tal meters verder rijdt u Domaine Le Perrier op.
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Alternatieve route bij file
Wanneer er file staat op de N7, vóór de brug over de Drôme naar Livron (zie kaartje), is er de volgende alternatieve route: (we waren gebleven bij: 'na het spoor linksaf over de N7') Bij het derde stoplicht, een kruising met aan
uw rechterhand een grote muurschildering (kijk hier uit met voorsorteren, er zijn twee rijstroken voor linksaf/rechtdoor) gaat u rechtdoor de Rue Louis d'Arbalestier in (witte weg op het kaartje). Na nog geen 2 km komt u weer op
de D104 uit (ga rechtsaf de D104 op), kasteel aan uw rechterhand. Na 500 m ziet u ons bord 'Le Perrier'. Na 300
meter gaat u rechtsaf op de landweg en volgt u de borden.
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