Vanuit Toulouse

Door het Canal du Midi

Volg het fietspad tot aan de sluis van
Vic (net na de brug).
Rijd verder langs het fietspad naar de
volgende brug, de brug Deyme.
Verlaat de weg langs het fietspad en
sla rechtsaf.
Na het oversteken van de brug, slaat
u linksaf en gaat u over de weg langs
het kanaal (Les Monges).
Ga door op deze weg tot aan de
splitsing voor de RD813.
Sla linksaf en rijd circa 200 m door
langs de RD813.
Sla bij de splitsing linksaf en neem
vervolgens de eerste straat rechts tot
aan de receptie van de camping.
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Vanuit de
Méditerranée
Volg het fietspad tot aan de sluis
fietspad
van Montgiscard.
Rijd door langs het fietspad tot
aan de brug van Deyme (3e brug
na de sluis).
Verlaat de weg langs het fietspad
en sla linksaf.
Na het oversteken van de brug, slaat u linksaf en gaat u over de weg langs het kanaal (Les Monges).
Ga door op deze weg tot aan de splitsing voor de RD813.
Sla linksaf en rijd circa 200 m door langs de RD813.
Sla bij de splitsing linksaf en neem vervolgens de eerste straat rechts tot aan de receptie van de camping.
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GPS : lat. 43.486944 – Lon. 1.532222
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Volg de A10 (E5) tot aan Orléans neem vervolgens de
A71 (E9).
Volg de A71 tot aan Vierzon en neem op de kruising
de A20 (E9).
Nadat u voorbij Montauban bent, neemt u op de
kruising de A62 (E9/E72), richting Toulouse.
Ga bij de tolweg richting A61 op (buitenste ringweg –
richting Montpellier).
Ga door tot aan de afslag 19 (Palays) en neem richting
Ramonville Saint-Agne/Castanet-Tolosan.
Ga door op de A623 tot aan de rotonde en neem de
derde afslag om op de RD813 te komen (richting
Castanet-Tolosan).
Ga door op de RD813, bij de volgende rotonde gaat
u rechtdoor (3e afslag) richting Auzeville-Tolosane/
Castanet-Tolosan.
Rijd door Auzeville-Tolosane, bij de rotonde gaat u
rechtdoor richting Castanet-Tolosan.
Rijd door Castanet-Tolosan, vervolgens Péchabou en
Pompertuzat.
Na de stoplichten van Pompertuzat, rijdt u door tot aan
de RD813, op dit niveau, worden de twee rijstroken
van elkaar gescheiden door een derde rode
middenrijstrook bestemd voor het verkeer dat linksaf

gaat.
Aan het einde zijn de twee rijstroken gescheiden door
een middenberm, u slaat direct hierna linksaf op het
kruispunt en steekt de RD813 over.
Rechts houden en langzaam doorrijden tot aan de
campingingang.

Vanuit Lyon, Marseille, Avignon…
Neem op de A9 (E15/E80) richting Nîmes, Montpellier.
Volg de A9 tot aan Narbonne, neem de kruising naar
de A61 (E80) richting Carcassonne, Toulouse.
Doorgaan tot aan de afslag 19.1 (Montgiscard).
Neem op de rotonde na de tolweg de eerste weg
rechts en ga naar de RD813 waar een tweede rotonde
is waarop u de weg rechts richting Montgiscard dient
te nemen.
Doorgaan op de RD813 en door Montgiscard rijden
(twee stoplichten) vervolgens Donneville om tenslotte in
Deyme aan te komen.
De twee rijbanen zijn gescheiden door een
middenberm, na het begin hiervan neemt u de eerste
splitsing aan de rechterkant en rijdt u langzaam door
(let op de verkeersdrempels) tot aan de ingang van de
camping.
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Vanuit of via Bordeaux
Volg de A62 (E72) tot aan de tolweg van Toulouse.
Ga bij de tolweg richting A61 op (Rocade extérieure–
richting Montpellier).
Ga door tot aan de afslag 19 (Palays) en neem
richting Ramonville Saint-Agne/Castanet-Tolosan.
Ga door op de A623 tot aan de rotonde en neem
de derde afslag om op de RD813 te komen (richting
Castanet-Tolosan).
Ga door op de RD813, bij de volgende rotonde
gaat u rechtdoor (3e afslag) richting AuzevilleTolosane/Castanet-Tolosan.
Rijd door Auzeville-Tolosane, bij de rotonde gaat u
rechtdoor richting Castanet-Tolosan.
Rijd door Castanet-Tolosan, vervolgens Péchabou en

Pompertuzat.
Na de stoplichten van Pompertuzat, rijdt u door tot
aan de RD813, op dit niveau, worden de twee
rijstroken van elkaar gescheiden door een derde
rode middenrijstrook bestemd voor het verkeer dat
linksaf gaat.
Aan het einde zijn de twee rijstroken gescheiden
door een middenberm, u slaat direct hierna linksaf op
het kruispunt en steekt de RD813 over.
Rechts houden en langzaam doorrijden tot aan de
campingingang.
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