Routebeschrijving naar Domaine de Savigny
Vanuit Nederland en België is de route over de A1 via Parijs het handigste. Na Parijs volgt u de A6 en
aansluitend de A77 naar Nevers. Bij La Charité sur Loire verlaat u de snelweg.
Let op: diverse navigatiesytemen sturen u langer de A6 over en laten u ter hoogte van Dijon of
Beaune de weg verlaten. Dit is een prachtige route, maar behoorlijk veel langer. Zeker omdat u dan
het laatste stuk door natuurpark de Morvan rijdt en dat zijn allemaal kleine weggetjes. Domaine de
Savigny bevindt zich ten westen van de Morvan, op slechts 30 kilometer van de A77 (stad Nevers).
Daarom is het aan te bevelen om vanaf die kant aan te rijden.
Filenieuws door heel Frankrijk is te volgen via zender 107.7. (Wordt tevens in het Engels
aangegeven, maar dan moet u goed luisteren, want dit is vaak met prachtig Frans accent erdoor).
NAVIGATIESYSTEEM en GPS COÖRDINATEN
Domaine de Savigny bevindt zich in de Nièvre, Bourgogne, in Midden-Frankrijk. U vindt ons net
buiten St. Saulge, aan de D38 richting Chatillon en Bazois. Reist u met behulp van een
navigatiesysteem, voer dan 'Savigny' als straatnaam in en 'St. Saulge' als plaatsnaam. Coördinaten
47.098229° 3.531507° of 47° 5'53.62”N 3°31’53.43"E
ROUTE DOOR REGIO PARIJS:
Rond Parijs zijn er meerdere route opties:
1. Dwars door de stad (De beroemde Boulevard Periferique, echt downtown, leuk, maar altijd
druk)
2. De A86 (de ringweg, vaak druk)
3. De Francilienne (een aaneenschakeling van wegen ver buiten Parijs om, u ziet de stad niet,
normale verkeersdrukte). Deze route is in tijd een kwartier langer, maar rijdt bijna altijd wel
door.
Routebeschrijving Francilienne:
Komende vanuit Lille via de A1:
- vanaf vliegveld Charles de Gaulle: vanaf de A1 rechts uitvoegen (op bord staat A3/A104).
- Neem de A104 richting Marne la Vallee.
- Deze A104 blijft u lang volgen.
- Dan volgt u een klein stukje de A4 in de richting van Parijs.
- Aansluitend gaat u door op de N104 richting Evry. (let op dit stuk wel op dat u niet
klakkeloos de borden Lyon volgt, dan komt u namelijk op de A5 en dan zit u fout. Borden
‘vers A6’ en Evry aanhouden)
- Bij Evry gaat u de A6 weer op (let op: korte uitvoegstrook, scherpe bocht)
Terugweg Francilienne:
Vanaf de A6 komt u bij Evry. Daar waar u de IKEA links langs de snelweg ziet staan, gaat u rechts
de N104 op en volgt u overal de borden Lille. Dit brengt u aan de noordkant van de stad weer bij
de A1.

De A6 brengt u in zuidelijke richting regio Parijs uit. Aansluitend gaat u verder op de A77 richting
Nevers. (zie volgende pagina voor de verdere route)
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ROUTE TEN ZUIDEN VAN PARIJS:
Vanuit het zuiden en westen: Op de A77 neemt u ter hoogte van Nevers afslag 36. U volgt de
D978 richting Chatillon en Bazois. Voorbij Forges gaat u linksaf de D958 op richting St. Saulge. In St.
Saulge gaat u rechtsaf en u volgt de borden richting Chatillon en Bazois. Buiten het dorp komt u op
een T-splitsing waar u linksaf naar Corbigny kunt en rechtsaf naar Chatillon en Bazois (D38). U blijft
de richting Chatillon en Bazois volgen. Domaine de Savigny is het allereerste landgoed aan uw
linkerhand.
Vanuit het noorden: Op de A77 verlaat u bij La Charité sur Loire de snelweg en neemt u de N151
richting Varzy. Vervolgens neemt u rechtsaf de D38 richting Prémery en St. Saulge.
Bij St. Saulge aangekomen rijdt u het dorp helemaal door waarbij u steeds de borden richting
Chatillon en Bazois volgt. Buiten het dorp komt u op een T-splitsing waar u linksaf naar Corbigny
kunt en rechtsaf naar Chatillon en Bazois (D38). U blijft de richting Chatillon en Bazois volgen.
Domaine de Savigny is het allereerste landgoed aan uw linkerhand.
Vanuit het oosten: Vanuit Autun volgt u de D978 richting Nevers. Na Chatillon en Bazois gaat u
rechtsaf de D38 op. Domaine de Savigny is het laatste landgoed aan uw rechterhand, ongeveer 1
kilometer voor St. Saulge.
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