Fietstocht Saint Aigulin
1. Ingang camping linksaf
2. Na 280mtr zandpad rechtsaf
3. Na 350mtr einde zandpad rechtsaf op asfaltweg
4. Na 40mtr einde weg linksaf op asfaltweg
5. Na 450mtr op voorrangskruising rechtsaf zandpad
6. Na 700mtr einde zandpad rechtdoor op asfaltweg
7. Na 600mtr op splitsing links aanhouden → La Papinelle / Boscamnant
8. Na 1200mtr bij La Papinelle rechts → Baylan (ziet achterkant bordje)
9. Na 1600mtr kruising rechtdoor (200mtr na gehucht Bailan)
10.Na 900mtr 1e weg links
11.Na 750mtr einde weg in Le Gibaud links D730 (drukke weg!)
12.Meteen schuin rechts afbuigen (verboden boven 3,5ton)
13.Na 1400mtr einde weg linksaf D159 (rechts is naar La Clotte)
14.Na 200mtr rechtsaf zandpad (geel bord “Gite Rural 800m”)
15.Na 1000mtr einde zandpad net voorbij gîte rechtdoor asfaltweg
16.Na 500mtr 1e weg linksaf → Godineau (kijkt tegen achterkant bord aan)
17.Na 200mtr verharde weg word gravelweg en later zandpad
18.Na 500mtr einde zandpad/gravelweg linksaf
19.Na 700mtr einde weg links (rechts Christian Bertet wijn)
20.Na 600mtr einde weg rechtsaf → Jean Colin (+Le Petit Mondain)
21.Na 1000mtr in Jean Colin op T-kruising linksaf (bij uitrijden Jean Colin
aan linkerkant directe verkoop van Pineau en Cognac)
22.Na uitrijden Jean Colin na 300mtr op T-kruising rechts → Le Roudier
23.Na 1600mtr rechtdoor op kruising waar je links naar Le Cherpe kunt
24.Na nogmaals 500mtr 1e verharde weg rechts iets na groepje huizen (niets
aangegeven)
25.Na 2500mtr einde weg rechts (na 1km 2x linkerbocht tussen huizen)
26.Na 50mtr 1e weg links (rechts huis met blauwe luiken en straatnaambordje
Le Bois de Lamet)
27.Na 1100mtr einde weg rechtsaf D160 (stopbord)
28.Na 125mtr 1e weg links → Rigalleau
29.Na 275mtr 1e weg links (stopbord)
30.Na 600mtr links (halverwege is spoorviaduct) → Rue des Grands Champs
31.Na 700mtr Hotel Restaurant l’Art dit Vin rechts (tegenover station)
Afstand tot dit rustpunt is 20,4km. Lunchmenu met verse producten van
dinsdag t/m vrijdag voor € 13,00. Terras (achterzijde) hele dag geopend.
Maandag gesloten. Eigenaar weet erg veel over wijn te vertellen !

Terug naar camping La Motte
1. Vanaf l’Art dit Vin niet terug, maar verder doorrijden
2. Na 300mtr einde weg linksaf
3. Na 150mtr net vóór spoorviaduct rechtsaf (Impasse de la Dronne) Vervalt
even na de eerste bocht van asfalt naar gravelweg
4. Na 2150mtr einde gravelpad linksaf verharde weg
5. Na 300mtr einde weg linksaf (halverwege spoorviaduct)
6. Na 600mtr einde weg rechtsaf D142 (redelijk drukke weg)
7. Na 450mtr 1e weg links → Pilet, Aulet en Buzelin
8. Na 750mtr bij laatste huis van Pilet rechts → Audet
9. Na 850mtr bij volgende paar huizen in bocht naar rechts rechtdoor
zandpad inrijden (vuilnisbak op hoek van zandpad)
10.Na 700mtr zandpad/gravelweg naar links volgen
11.Na 950mtr gravelweg wordt verharde weg. Die naar rechts volgen.
12.Na 1650mtr op kruising rechtdoor → Chemin de Bois Blanc (200mtr
voorbij gehucht Egreteau)
13.Na 1900mtr einde weg rechts (D159)
14.Na 1300mtr in bocht naar rechts rechtdoor rijden (Le Grand Chemin)
15.Na 1300mtr einde weg linksaf D142 (drukke weg)
16.Na 10mtr 1e weg links → Soubreville
17.Na 600mtr einde weg in Soubreville rechtsaf
18.Na 900mtr einde weg linksaf D270 (niets aangegeven)
19.Na 2600mtr kruising in Lampiat oversteken (camping aangegeven)
20.Na 1100mtr ingang camping rechts
Totaalafstand terugweg 18,6km
Totaalafstand rondrit St Aigulin 39km

