Montguyon en la Voie Verte
1. Ingang camping rechts
2. Na 1,8km kruising met D730 rechts (drukke weg !)
3. Na 220mtr 1e weg links (D158E1) → Simonneau
4. Na 550mtr 1e weg rechts → Petit Village / Grand Château
5. Na 400mtr rechtsaf zandpad
6. Na 700mtr einde zandpad bij spoorlijn rechts
7. Na 200mtr 1e weg links (spoorviaduct); wordt zandpad na spoorlijn
8. Na 300mtr einde zandweg links
9. Tussen huizen door en na 600mtr einde weg rechts
10.Na 300mtr kruising rechtdoor (Route de Colinet)
11.Na 700mtr kruising met D730 oversteken → Centre Ville (stopbord;
drukke weg !!)
12.Hoofdweg door Montguyon volgen. Voorbij centrum niet rechtdoor
D259E1 naar Neuvicq, maar bocht naar links volgen. Totaal na 1km op
minirotonde rechts D910BIS → Chevanceaux
13.Na 300mtr 1e weg links = Route de l’Aubignac (t/o houtzagerij)
14.Na 900mtr einde weg links
15.Na 25mtr drukke D730 oversteken → Coustolle
16.Na 950mtr op kruising rechts → La Magdeleine (D259)
17.Na 550mtr bocht naar rechts volgen (gravelweg rechtdoor = → kasteel)
18.Na nogmaals 800mtr net voor einde weg rechts fietspad Voie Verte
oprijden
19.Na 1,5km wederom drukke D730 oversteken en op fietspad blijven
20.Na 5,4km bij bordje “9 km” rechtsaf fietspad verlaten
21.Na 550mtr einde weg links D156
22.Na 700mtr einde weg rechts D910BIS (kan druk zijn)
23.Na 225mtr 1e zandweggetje links (niets aangegeven)
24.Na 800mtr kruising met asfaltweg rechts (rechtdoor = → La Roche)
25.Na 800mtr in Chez Pelet rechts aanhouden
26.Na 350mtr 2e weg links (1e is doodlopend).
27.Na 150mtr 1e weg links (wordt zandpad bij “La Maisonnette”)
28.Na 500mtr 1e zandweg rechts (rechtdoor is doodlopend)
29.Na 600mtr einde zandweg links asfaltweg
30.Na 450mtr einde weg rechts → Fontbonne / Les Abineaux
31.Na 650mtr 1e weg links (gaat achtereenvolgens door Jallet, Marcadier en
Le Maine du Four)
32.Na 1500mtr op kruising met D157 links
33.Na 300mtr in Renard 1e weg rechts → Montguyon (verboden > 12ton)
34.Na 2,0km evt stopplaats Lac Beau Vallon (zie a,b,c) anders door met 35.

a. Linksaf → Aire de Loisir Beau Vallon
b. Na 900mtr net voor einde weg links zandpad
c. Door poort en zandpad volgen. Ingang na 300mtr
Lac Beau Vallon is een zwemmeer met zandstrand dat geopend is van begin
mei tot eind augustus. Er is een openlucht restaurant met eenvoudige kaart.
Honden zijn toegestaan in het restaurant en op het terras, maar uitsluitend
aangelijnd !
Terugkomend van Lac Beau Vallon moet u bij punt 35 linksaf (rechtdoor is
indien u niet naar het zwemmeer gegaan zou zijn)
35. Vanaf de afslag naar Lac Beau Vallon rechtdoor en na 810mtr kruising
met D158 oversteken (voordien niet rechts afbuigen naar Montguyon)
36.Na 300mtr linksaf in “gevaarlijke” bocht naar rechts
37.Na 50mtr 1e weg rechts
38.Na 700mtr einde weg links. Mocht u nog inkopen bij de Intermarché
willen doen volg dan a,b,c,d. Zo niet dan direct door met punt 39.
a. Na 280mtr 1e weg rechts (op de hoek staat een mobil-home)
b. Na 550mtr kruising met drukke D730 oversteken
c. Na 100mtr 1e weg rechts (achter truckgarage langs)
d. Na 100mtr bent u bij achterzijde Intermarché
Na bezoek Intermarché terug naar punt a en daar einde weg rechts, zodat u door
kunt gaan met punt 39 (einde weg is dan maar 1570mtr i.p.v. 1850mtr)
39.Na 1850mtr einde weg in Le Gât links (laatste stuk daalt flink !)
40.Na 20mtr 1e weg rechts (camping staat hier aangegeven)
41.Na 2 bruggetjes rechtdoor en na 900mtr einde weg links D270
42.Ingang camping na 500mtr links
Totaalafstand 31,9km (tot afslag Lac Beau Vallon 26,8km)

