Fietstocht Cercoux
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Ingang camping rechtsaf
Na 1,8km einde weg kruising met D730 oversteken → St Pierre du Palais
Na 4,2km einde weg op kruising linksaf → St Pierre du Palais
Na 400m rechtsaf C204 in St Pierre du Palais (verboden > 12ton)
Na 1,5km linksaf → Motard / Terrefort
Na 500m in Motard op splitsing rechts aanhouden
Na 500m in Terrefort direct na bocht naar rechts op splitsing rechts
aanhouden
8. Na 500m einde weg linksaf (niets aangegeven)
9. Na 300m op kruising rechtsaf D261E1 (niets aangegeven)
10. Na 500m einde weg linksaf D910BIS in Le Petit Paris (drukke weg)
11. Na 100m meest rechtste weg nemen (Route du Moulin Neuf)
12. Na 300m oversteken naar zandweg
13. Na 600m; zandweg wordt asfalt. Tussen de huizen door volgen
14. Na 200m einde weg (Chemin du Terrier du Moulin) linksaf de asfaltweg
nemen (niet de zandweg links)
15. Na 500m na een kleine afdaling linksaf (niets aangegeven)
16. Na 400m in gehucht Musseau tussen de huizen links aanhouden
17. Na 400m einde weg (Route de Musseau) oversteken naar zandweg
18. Na 1,0km einde zandweg rechtsaf (niets aangegeven)
19. Na 1,3km in Cercoux kruising oversteken (Rue Sercol)
20. Na 200m einde weg rechtsaf (Rue du Lavoir)
21. Na 200m einde weg rechtsaf.
Afstand tot hier 15,4km
Op de hoek bij het monument is restaurant La Forestière met een terrasje.
U kunt eventueel picknicken bij de Lavoir (oude wasplaats) direct na punt 20
alhoewel daar geen banken of tafels zijn.

De terugweg vanuit Cercoux

22.Zo’n 50m voorbij La Forestière linksaf (Rue de Fauchain)
23.Rechts langs kerkhof en na 1,2km einde weg rechtsaf (niets aangegeven)
24.Na 200m bij Le Terrier Rouge linksaf (Route des Potiers)
25.Na 900m op kruising rechtsaf → Lussière / Bardon (Route de Bardon)
26.Na 1,2km net voorbij Bardon linksaf (Route de Perineau)
27.Na 900m einde weg rechtsaf D134 (niets aangegeven)
28.Na 100m linksaf → Chabot (verboden > 6ton)
29.Na 1,4km einde weg linksaf (niets aangegeven)
30.Na 100m rechtsaf zandweg
31.Na 700m D910BIS oversteken → Petit Simonneau (verboden > 2,5ton)
32.Na 300m over houten brug linksaf zandweg
33.Na 600m einde zandweg linksaf in St Pierre du Palais
34.Na 100m linksaf
35.Na 400m in bocht naar links rechtsaf (verboden > 7,5ton)
36.Na 1,1km net ná bruggetje met groene reling rechtsaf (niets aangegeven)
37.Na 1,6km net voor einde weg linksaf → La Faucherie
38.Na 450m einde weg rechts (niets aangegeven)
39.Na 50m linksaf (net voor bord voorrangskruising over 50m)
40.Na 250m einde weg linksaf D730 (drukke weg)
41.Na 100m rechtsaf direct na bord einde bebouwde kom (niets aangegeven)
42.Na 2,4km als je tussen de wijngaarden uit bent voor het witte huis met
lichtblauwe luiken linksaf. Wordt vrijwel meteen zandweg en links voorlangs
het volgende huis rijden
43.Na 400m einde zandweg linksaf (niets aangegeven)
44.Na 250m ingang camping rechts
Van Cercoux terug naar de camping ca 14,7km
Totaal afstand ca 30km

