Route 1: via Parijs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U neemt de E17 naar Rijsel en vandaar de A1 richting Parijs.
In parijs neemt u de afrit Bordeaux/Nantes/Lyon A86,
vervolgens de afrit naar de A6/A10 om daarna de A6 richting Evry/Lyon te volgen.
Ter hoogte van Nemours neemt u de A77 tot in Nevers.
Daar neemt u de afrit nr 36 Autun/Chateau‐Chinon/Decize.
Op de rotonde volgt u Decize (D981) tot in Luzy.
Net voor Luzy neemt u de scherpe bocht naar rechts richting Bourbon‐Lancy/Issy
l’Evêque (D973)
Vervolgens links de D27/D25 naar Issy l’Evêque.
Na ongeveer 7km ziet u Moulin de Broaille aan uw rechterkant.

Route 2: via Reims
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vanuit Gent ca 727 km

U neemt de E17 naar Rijsel en vandaar de E17/A26 naar Reims.
In Reims neemt u de afrit naar Troyes.
Daar aangekomen neemt u de A5/E54 naar Dijon en daarna de A6 naar Beaune.
Vanaf Beaune volgt u de D 973 naar Autun om dan de D981 te volgen naar Luzy.
Aangekomen in Luzy gaat u rechts op de rotonde en volgt u de wegwijzers richting Bourbon‐
Lancy/Issy l’Evêque.
U slaat links af naar Bourbon‐Lancy/Issy l’Evêque (D973) en vervolgens links de D27/D25 naar
Issy l’Evêque.
Na ongeveer 7km ziet u Moulin de Broaille aan uw rechterkant.

Route 3: alternatieve route via Reims
•
•

Vanuit Gent ca 623 km

Vanuit Gent ca 670 km

U neemt de E17 naar Rijsel en vandaar de E17/A26 naar Reims.
In Reims neem t u de afrit naar Troyes om de A5/E54 Orleans/Paris/Auxerre/Sens op te
rijden .
U neemt de afrit 21 naar Auxerre/Tonnere en volgt de D444 tot Tonnere.
Daarna de D944 tot Avallon en vandaar de D944 naar Chateau‐Chinon.
Dan de D27 naar Luzy om eens daar aangekomen rechts richting Bourbon‐Lancy/Issy
l’Evêque (D973)te nemen.
Vervolgens neemt U links de D27/D25 naar Issy l’Evêque.
Na ongeveer 7km ziet u Moulin de Broaille aan uw rechterkant.
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