
Routebeschrijving vanuit Brussel naar Bidou:  

• Vanuit Brussel rijdt u in zuidelijke rich ng via de E19 naar Parijs.   
   (bord Parijs staat dan al reeds aangegeven)  

  

• Brussel  Nivelles/Nijvel   Mons/Bergen  Valenciennes  Cambrai   

• Vervolgens komt u aan de splitsing A2 # A1 u blij  rich ng Paris volgen (A1)  

+/- 180 KM  
 
 

 Tussen Valenciennes en een 50km voor Parijs hee  u de eerste péage.  
Parijs:    

  

• Voor aankomst  Parijs passeert u de luchthaven Charles de Gaulle, volg nog 
steeds Paris. (A3 Paris Est)  

• Vervolgens loodst u zich door Parijs door steeds de borden “BordeauxNantes” 
te volgen:  

• A3 Bordeaux-Nantes  A86 Bordeaux-Nantes  N186A Bordeaux-Nantes   
A6 Bordeaux-Nantes  

• Komt u aan de splitsing A6 # A10 : volg A10 Palaiseau/Bordeaux/Nantes.   
Bij de splitsing A10 # A11 blij  u de A10 volgen rich ng Orléans.  

U rijdt weer in zuidelijke rich ng via volgende steden:   

 Orléans  Vierzon  Châteauroux  Limoges  Brive-la-Gaillarde  
  

• In Orléans krijgt u de splitsing A10 # A71 : volg A71 (Clermont-Ferrand).  

• Nabij Vierzon neemt u bij de splitsing A71 # A20 : A20 (Toulouse).  
  

 Voor Orléans tot in Vierzon hee  u de tweede péage.  
  

• In Brive-la-Gaillarde wisselt u bij de splitsing A20 # A89 (E70)  en neemt u de snelweg 
A89/E70 (Bordeaux/Perigueux/Sarlat).  

• Nabij Périgueux verlaat u de snelweg bij afrit 15. (Agen/Bergerac/Périgueux-Center)  
  

 Tussen de splitsing A20 # A89(E70) en afrit 15 komt u de derde en laatste péage.  

Vanaf de snelweg naar Bidou:  

Eens de snelweg verlaten bij afrit 15 gaat u aan de rotonde links de N21 op rich ng 
Bergerac/Agen. (U rijdt vervolgens de snelweg onderdoor) en komt aan bij een tweede en 
derde rotonde waar u steeds de rich ng Bergerac/Agen blij  volgen (N21).  
Na ongeveer een 40 km komt u aan, net voor Bergerac, een rotonde. U neemt hier niet 
Bergerac-Centre maar u blij  de N21 volgen (Autres direc ons/Agen) een bord van de 

0 KM  

+/- 280 KM  

+/- 440 KM  

+/- 785 KM  

+/- 860 KM  



luchthaven is ook aangegeven. De volgende rotonde gaat u weer rechtdoor (N21 volgen).  
Bij de volgende rotonde aan Mc Donald’s gaat u links rich ng Sarlat/Lalinde (D660).   
Volgende rotondes rechtdoor, steeds rich ng Sarlat.  
Blijven volgen tot voorbij St-Capraise de Lalinde  
In Port de Couze : D660 rechts riching Cahors  
Over brug → D37 rechts rich ng Lanquais naast restaurant  “Au Fil
de L'eau”  (LET OP : Niet de eerste afslag D37 “E1” nemen, wel de 
tweede afslag D37)  
Na +/- 1 km links “Route Combe de Bannes”  u  ziet ook  het bordje  BIDOU, hier links 
inrijden en na ongeveer  500 meter het huis aan uw rechterzijde nr 500!!
  
Onze telefoonnummer: 0033 553 58 12 49  of 0033 602 33 91 34
PS; op meeste franse GPS systemen kan je direct
BIDOU   -   DORDOGNE ingeven 
Onze straatnaam “Route Combe de Bannes” is
nog maar pas nieuw (2017) en nog niet gekend
door de meeste GPS systemen.

of GPS N: 44° 49’ 14.23’’    O:  0° 41’ 28.60’’ 

Ons adres;

Paul en Leen Gybels – Scheerens
Bidou
500, Route Combe de Bannes
2415 0 Lanquais


