Coördinaten voor navigatiesysteem: latitude =47.71184 longitude = 5.70628
Routebeschrijving naar Bourguignon lès Morey voor auto / auto met caravan
Vanaf Luxemburg
Vanuit Luxemburg richting Metz (pas op voor de vele flitspalen, dus houd je aan de
maximum snelheid
Richting Lyon
➔ Richting Nancy
➔ Richting Dyon / Lyon
➔ Peage richting Dyon
➔ afslag 8 (Montigny les Roy) ( let op! , betalen bij automaat via contant of creditcard)
➔ Richting Bourbonne lès Bain ( D 417)
➔ In Bourbonne op de rotonde rechtdoor richting Genrupt / Laferté (D 460 )
➔ Na 50 – 100 meter 2e rotonde de 2e afslag richting Guyonvelle / Fayl-Billot D 460
➔ Volg de D 460 25 kilometer door verschillende dorpjes ( pas op voor de af en toe
onverwacht scherpe bochten)
➔ Na het dorpje Pierrefaites kom je op een kruising met de N 19, hier ga je linksaf
richting Combeaufontaine/Vesoul
➔ Met een caravan is het nu makkelijker om iets om te rijden, maar je kunt ook
binnendoor:
➔ Binnendoor: Direct na het oprijden van de N 19 komt er een afslag richting
Broncourt /Pressigny, deze afslag neem je
➔ Je rijdt door Broncourt, richting Pressigny
➔ In Pressigny de weg volgen, weg eerst rechts, dan links, dan rechts aan houden.
Kruispunt (bij kerk)LET OP!!
➔ Recht oversteken richting Charmes st Valbert / Voncours Het bord staat bijna recht,
dus het lijkt alsof je rechtsaf moet, maar je moet rechtdoor. Na ongeveer een kilometer
of drie met vele bochten kom je op een soort T-splitsing. De bewegwijzering wil je
naar rechts sturen (Voncourt), maar ga rechtdoor het smalle weggetje in (bord 6T )
➔ Na ongeveer 500 meter zie je een t-splitsing met het bord richting Bourguignon Les
Morey. Deze weg volgen, naar beneden, kruispunt over omhoog je ziet de boerderij
dan links liggen.
➔ Andere route makkelijker met caravan:
➔ Na het oprijden van de N19 ongeveer 5 km doorrijden naar het dorpje Cintrey
➔ In Cintrey rechtsaf richting Morey.
➔ Na ongeveer 1 km ( onder aan de heuvel) rechtsaf richting Molay / Bourguignon les
Morey. Weg volgen door het dorpje Molay, dan richting Charmes st Valbert. In dit
dorp weer de weg volgen, er staan weinig borden, maar volg gewoon de hoofdroute
door het dorp.
➔ Enkele bochten na Charmes zie je aan de linkerhand tegen de heuvel Bourguignon al
liggen. Links van het dorp zie je dan onze boerderij.
Natuurlijk kun je ook op de Péage doorrijden tot de afslag Langres, en dan de N19 volgen
richting Vesoul. (is ongeveer een kwartier langer rijden). Vanaf Fayl Billot kun je dan
weer bovenstaande routes gebruiken.
Succes!
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