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Ingang camping rechtsaf
Na 300mtr 1e weg rechts → Maison Neuve
Na 550mtr einde weg links (rechts is doodlopend)
Na 750mtr na korte afdaling tussen ruïnes op kruising rechts
Na 300mtr 1e weg links (rechtdoor wordt zandpad en gaat bos in)
Na 240mtr einde weg rechts op D158E1 (kan druk zijn !)
Na 700mtr direct voorbij Transport Rullier links D158 → Montguyon
Na 2,9km iets voorbij buurtschap “Les Maines” ziet u rechts het hunebed
“Pierre Folle”
9. Na nogmaals 700mtr rechtsaf zandweg tegenover huisnr 14. Lijkt alsof
je bij iemand het erf oprijdt tussen de huisnummers 27 en 29, maar na
100mtr wordt het rode gravel en daalt gestadig
10. Na 450mtr einde gravelweg rechtsaf D259E1
11. Na 600mtr 1e zandpad links (ziet er heel kort paadje uit)
12. Na 75mtr smal houten bruggetje over de “Mouzon” oversteken. Kort na
het bruggetje loopt het pad langs de rand van een weiland en is amper te
herkennen. Gewoon de afrastering volgen tot je weer tussen bomen komt
13. Na 650mtr einde pad links op D910BIS (kan druk zijn !)
14. Na 230mtr 1e weg rechts → Fleurant (niets aangegeven)
15. Na 700mtr einde weg links. Je zit nu op de Karel de Grote route !
16. Na 900mtr drukke D730 oversteken
17. Na 2,1km bij buurtschap “Berrie” D158 oversteken naar gravelweg
18. Na 1,1km weg over nieuw spoorviaduct volgen
19. Na nogmaals 550mtr kruising met asfaltweg oversteken naar zandpad
20. Na nogmaals 650mtr einde gravel/zandweg links
21. Na 230mtr einde zandweg links op asfaltweg
22. Na 1,1km kruising met drukke D910BIS oversteken
23. Twee keer kruising oversteken en na 1,8km einde weg links op D158 E1
24. Na 800mtr kruising met drukke D730 oversteken → Martron
25. Na 750mtr in gehucht “Le Gât” rechtsaf (camping staat aangegeven)
26. Na 850mtr einde weg links op D270 (camping staat aangegeven)
27. Na 550mtr ingang camping links

Totaal afstand 20,5km

