Amis et Pèlerins de Saint-Jacques
de la Voie de Vézelay
Siège social : 24 rue Saint-Pierre
89450 - Vézelay
Tél : 03 86 32 38 11

Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France (1998)
Basilique et colline de Vézelay (1979)
classés au Patrimoine mondial

Association régie par la loi de 1901
n° W 89200630

Pelgrimsweg VOIE de VEZELAY van Vézelay naar Gargilesse en Eguzon

NOORDELIJKE TAK via BOURGES - Deel 1N
van Vézelay naar La Charité-sur-Loire : 80 km
laatst bijgewerkt op 12/06/2017
De beschrijving wordt regelmatig bijgewerkt.
Check op de site van het Genootschap of dit document de laatste versie is.
Betekenis afkortingen overnachtingsadressen:
RPV Refuge pèlerin de la Voie de Vézelay
AJ
Auberge de Jeunesse (jeugdherberg)
APD Accueil pèlerin à domicile (privé-adres voor pelgrims)
C
Camping
RP Refuge pèlerin (pelgrimsherberg)
FJT Foyer de jeunes travailleurs (onderdak werkende jongeren)
AHR Accueil et hébergement religieux (religieus onderdak)
CH Chambre d’hôtes (Logies en ontbijt)
HR Hôtel-Restaurant
H
Hôtel
G
Gîte

I-Routebeschrijving
In de departementen Yonne en Nièvre, wordt de pelgrimsweg Voie de Vézelay geheel
gemarkeerd door het Genootschap « Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de
Vézelay » (Europese markering).
Plaatsnamen in vet verwijzen naar het einde van het document, waar overnachtingsadressen
en winkels en/of diensten worden vermeld.

Km 000 VEZELAY (AHR-AJ-CH-CH-HR) (winkels en diensten): vanaf de basiliek, door de straten SaintPierre en Saint-Etienne naar beneden, naar de Porte du Barle.
Km 0.6 linksaf de D957 op, richting Saint-Père en Avallon.
Km 0,7 rechtsaf, richting l’Etang, Fontenay, langs de gendarmerie en -vervolgens- een stèle.
Km 1,5 kruising: laat het wegkruis en de weg naar de camping links liggen. Verlaat de Route de l’Etang voor de
CV en ga verder via het weggetje langs een transformator (n°446-04) (volg niet de PR) (mooi uitzicht op
Vézelay en de beboste heuvels).
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Km 2,0 Les justices: transformator Justice. Links verder, langs een muurtje.
Km 2,6 watertoren: einde van het asfalt. Rechtdoor verder via de onverharde weg (oude Romeinse weg), door
het bos. Verder langs een hekwerk (aan je rechterhand).
Km 3.4 Verlaat het weggetje en neem rechts het slecht gemarkeerde pad (haakse hoek), blijf het hekwerk
volgen.
Km 3,5 granieten grenssteen.
Km 3,7 aankomst op een weggetje: Verlaat het hekwerk en ga linksaf (wrak van een bus in het bos. links).
Km 3,8 vertakking: rechtdoor (laat de bosweg links liggen).
Km 4,2 kruising: laat een grotere bosweg rechts liggen en ga verder rechtdoor via het grasweggetje (vaak
overwoekerd door planten).
Km 4,7 2e kruising: laat de 2e grotere bosweg rechts liggen en ga steeds rechtdoor via het grasweggetje.
Km 5,1 aankomst op een weg (rechts: bordje Forêt domaniale du Vézelien-Canton des Ferrières), oversteken en
ga verder via het grasweggetje tegenover, 10m verderop, afdalend (altijd deels overwoekerd door planten).
Km 5,3 laat de vertakking rechts liggen (slecht zichtbaar) en ga rechtdoor.
Km 5,6 aankomst op een grotere bosweg (bordje «voie romaine» = Romeinse weg); rechts: slagboom en open
plek (opgraving van een gallo-romeinse villa), linksaf. 50m verderop: bordje «Temple/voie romaine»:
vervolg de grindweg (oude Romeinse weg).
Km 6,0 verlaat de grindweg die naar links draait en neem een brede onverharde weg er tegenover, in de bocht
(de weg draait meteen naar rechts).
(grens van de departementen Yonne en Nièvre).
Km 6,6 aankomst op een grindweg, in een bocht: linksaf.
KM 6,8 bordje Forêt domaniale de Maulay; vlak voor het bordje: neem het weggetje naar rechts, door bos
Km 7,2 kruising: laat twee weggetjes rechts liggen en ga rechtdoor.
Km 7,7 vertakking: blijf het weggetje volgen, dat naar rechts draait (laat de bosweg er tegenover voor wat die
is).
Km 8,6 kruising van wegen: neem het weggetje naar links, afdalend, steeds rechtdoor, door het bos.
Km 9,4 aankomst op de D165: linksaf, naar La Maison-Dieu (Route de Chamoux)
Km 10,0 La Maison-Dieu: kerk.
Km 10,1 kruising van de D42: neem de D165 er tegenover, richting Metz-le-Comte en Tannay, en ga steeds
rechtdoor.
Km 10,9 brug over de Armance; vertakking: verlaat de D165 in de bocht en neem het weggetje er tegenover,
omhoog.
Km 11,1 einde van het asfalt: ga er tegenover verder via de onverharde weg, rechtdoor door velden, omhoog
(links: La Montagne de Metz-le-Comte).
Km 12,1 aankomst op de D280 (BREVES) (café-restaurant) na 2,5km, rechts via de D280): oversteken en neem
het weggetje er tegenover, afdalend.
Km 12,6 boerderij Vauprenoir: laat de boerderij rechts (op de heuvel) liggen en vervolg de weg die naar links draait.
Km 13,1 neem de weg rechts, door de velden (markering GR654).
Km 13,7 haakse bocht naar rechts.
Km 13,9 haakse bocht naar links, afdalend.
Km 14,2 flinke afdaling: aankomst op de D985: steek de D985 over en neem het weggetje er tegenover naar
Asnois, afdalend.
Km 14,7 brug over de 1° tak van de Yonne (Rue du Moulin). Brug over de 2° tak van de Yonne. Brug over het
kanaal Nivernais (picknick plaats).
Km 15,2 ASNOIS (G): de Rue de la Maison-Dieu (markering GR), omhoog.
Km 15,3 kruising: rechtdoor verder via de Grande Rue Paul Jean Rigollot.
Km 15,4 op de D185 (plek voor kegelspel, kruis): rechtdoor via de Grande Rue = D185.
Km 15,5 laat de Rue de l’église links liggen.
Km 15,9 kruising bij het monument voor de gevallenen: er tegenover verder, richting Ouagne en Saligny, via de
Grande Rue.
Km 16,3 op de D34: links en meteen rechts de D185 (10m verderop, links) richting Ouagne, Asnois-Gare en
Saligny.
Km 16,9 laat Asnois-Gare links liggen.
Km 18,5 spoorwegovergang.
Km 18,6 kruising van de C1: rechtdoor (Grande Route).
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Km 19,0 Saligny: kapel. Steeds rechtdoor via de D185.
Km 20,9 verlaat de D185 en neem linksaf (bijna aan het einde van velden aan de rechterkant) een grote
grindweg door het bos (links een bordje Propriété privée).
(volg niet de weg richting Ouagne, dat ligt niet op de route).
Km 21,8 Le Petit Moutot: de weg draait naar rechts naar de boerderij en dan weer naar links (uitzicht op de kerk
van Saint-Germain-des-Bois).
Km 21,9 laat de onverharde weg rechts liggen en volg de grindweg, naar beneden.
Km 22,6 aankomst op de D6: neem de weg naar links.
Km 23,0 verlaat de D6 en neem de C7, omhoog naar Saint-Germain-des-Bois.
Km 23,6 SAINT-GERMAIN-DES-BOIS (CH-APD): kerk rechts.
Km 23,7 kruising - wegkruis 1863 (picknick plek): verder richting Thurigny, via de C4
Km 24,0 reservoir (links), daarna een kruis (rechts).
Km 24,7 Thurigny kruispunt van de D6: linksaf richting Varzy, meteen daarna, rechtsaf, op de hoek van de
wasplaats (markering GR654).
Km 24,8 neem de D6 weer, rechts richting Cuncy en Varzy.
Km 24,9 brug over de Beuvron; aan het einde daarvan: neem de onverharde weg naar rechts, stijgend.
Km 25,0 bij de electriciteitsmast: er tegenover verder, sterk stijgend (markering GR) (begroeid, brandnetels,
afhankelijk van het onderhoud). Alternatief: na de brug, vervolg de D6 en neem na ongeveer 100m het
weggetje rechts.
Km 25,1 aankomst op een weg: rechtsaf (of volg de weg, afhankelijk van je keus na de brug).
Km 25,5 na het afvalstation (rechts), einde van het asfalt: verder, terwijl je naar links draait, langs het bos, dan
naar rechts, door velden.
Km 26,4 doorsteek van een stukje bos: steeds rechtdoor, door velden.
Km 27,5 laat een onverharde weg links liggen en ga rechtdoor, afdalend
Km 27,8 aankomst op de D6: rechtsaf.
Km 28,6 aankomst in Cuncy – Kruising met de C18 (kruis en vijver): rechtdoor via de D6, richting Villiers-leSec, Varzy.
Km 29,0 CUNCY-LES-VARZY (APD): kerk, kruising (markering GR654): verder via de D6 richting Varzy.
Km 29,4 laat de C3 richting Chêne-au-Franc links liggen: rechtdoor.
Km 30,0 voor de bocht: verlaat de D6 en neem links en meteen daarna rechts een onverhard weggetje (parallel
aan de weg) (markering GR) (Chemin de Vertenet).
Km 30,6 al stijgend: gerestaureerde wasplaats (links) en dan het gesloopte wegkruis (links, stenen sokkel) van
Vertenet (ook vroeger kwamen hier pelgrims langs): blijf het weggetje volgen, omhoog.
Km 31,0 aankomst op de D102: linksaf.
Km 31,6 verlaat de D102 en neem de 2e onverharde weg rechts, omhoog, links om de Mont Charlay heen.
Km 32,5 laat de vertakking aan je linkerhand liggen en vervolg de weg, die naar rechts draait (markering GR).
Km 32,6 kruising: linksaf, volg de heuvelrug (beneden: de RN151), tegenover het beeld van Sacré-Coeur op de
Mont Châtelet) (markering GR).
Km 33,00 verlaat de weg op de heuvelrug en neem links (haakse hoek) een pad langs de helling, afdalend naar
een agrarische school (verlaat de GR).
Km 33,2 op de kruising: linksaf, een met gras begroeid weggetje, langs het hek van de school en daarna de
school zelf.
Km 34,3 aankomst op een grindweg, volg deze tot de RN151.
Km 34,1 aankomst op de RN151 (let op het verkeer): een passage voor voetgangers (20m verderop, rechts, is de
weg naar de camping).
Km 34,7 kruising: verlaat de RN151 en ga rechtsaf, richting centrum, afdalend via een prachtige lindelaan
(Boulevard d’Auxerre).
Km 35,1 bordje «Stop»: linksaf naar de kerk (Rue du 8 mai 1945).
Km 35,2 monument voor de gevallenen - marktplaats.
Km 35,3 VARZY (CH-C) (winkels, diensten, restaurants): kerk. Er tegenover verder, via de Rue Saint-Pierre,
langs 2 wasplaatsen (links). [LA CHAPELLE SAINT-ANDRE (CH)].
Km 35,5 verder via de Rue du Chapitre, links (ruines van Sainte-Eugénie).
Km 35,6 rechtsaf, onder de spoorwegbrug door (Chemin des lilas).
Km 35,7 kruising: linksaf, omhoog tussen huizen door.
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Km 35,9 kruising: rechtdoor via een grindweg die daarna overgaat in een met gras begroeid pad (langs een
autowerkplaats), tot de RN151.
Km 36,3 aankomst op de RN151 (Let op: drukke, gevaarlijke weg!). Rechtsaf, omhoog.
Km 36,6 verlaat de RN151 en neem een weggetje naar links, afdalend (oude weg naar La Charité) (markering
GR654).
Km 37,0 afvalstation (links) en einde asfalt: vervolg de onverharde weg, richting de bossen.
Km 37,5 kruispunt – links: kapel Saint-Lazare, 100m verderop.
Km 37,9 kruising: neem links de grote laan (Route des Ronceaux) van het bos van Ronceaux.
Km 39,0 de laan gaat naar rechts: laan blijven volgen. Langs een jagershuis (links)
Km 40,5 aankomst op de D155: linksaf, verder tot Champlemy.
Km 41,0 markering GR654: let op! Niet de GR volgen, maar de D155.
Km 41,5 vertakking van de C12 naar Bourras-la-Grange (CH) : blijf de D155 volgen.
Km 42,8 kruising van de C2 naar Bourras-la-Grange: blijf steeds de D155 volgen.
Km 44,4 Le Berceau: neem een weggetje naar links, en dan meteen naar rechts en volg dat tot de kerk.
Km 44,8 kruising: linksaf.
Km 44,9 ter hoogte van de kerk: rechts twee treden op en neem het gras weggetje.
Km 45,1 CHAMPLEMY (CH) (winkels, diensten): kerk. Neem het weggetje tegenover de kerk, naar de D127.
Km 45,2 volg de D127 naar rechts, via de Grande Rue, richting La Vènerie, la Poste.
Km 45,3 linksaf de Rue de la Poste in (C9) naar La Cour, Les Couées, les Plauts. Langs het postkantoor (aan de
rechterhand).
Km 45,5 vertakking: rechtsaf via de Rue de la Grande Fontaine, dan 50m verderop op een splitsing: linksaf naar
de D127.
Km 45,6 op de D127: linksaf.
Km 45,9 verlaat de D127 en neem een onverharde weg naar rechts, door velden.
Km 47,4 terug op de D127: rechtdoor.
Km 49,6 kruising van Bourras l’Abbaye: verlaat de D127 en ga linksaf naar de voormalige abdij.
Km 49,9 kruising: neem de weg rechts tegenover de abdij (let op: privé weg – toegestaan voor pelgrims).
Km 50,7 brug over het beekje Pèlerin (= pelgrim).
Km 51,1 kruising van de D117: linksaf, richting Dompierre.
Km 52,4 kruising van La Rolande (links een markering van de GR654): rechtdoor.
Km 52,8 verlaat de D117 en neem rechts een weggetje, dat het bos van Rouesses ingaat (markeringen GR en CDTE).
Km 53,0 hek: ga verder (markering GR).
Km 53,2 rotonde Pieds nus: neem de 2e grote laan links (Allée de la grande ligne), terwijl je de GR markering
rechts laat.
Km 54,1 rotonde du Pont: rechtdoor.
Km 54,8 kruising met de D140: oversteken en vervolg de laan er tegenover, door het bos.
Km 55,8 kruising van wegen: rechtdoor verder via een met gras begroeid weggetje.
Km 56,0 einde van de laan en kruispunt van wegen: rechtsaf, onder bomen.
Km 56,4 de weg draait naar links: ga min of meer parallel aan de bosrand verder.
Km 56,6 de weg draait naar rechts en verlaat het bos: rechtdoor, door velden, vervolgens, op een kruising, draait
de weg naar links, een klein bos in.
Km 57,8 aankomst op de D2: iets naar rechts en dan linksaf Hopitôt binnenlopen.
Km 58,0 rechtsaf, en na 70 m op de volgende kruising rechtdoor.
Km 58,6 bij de wasplaats aan de D246: linksaf.
Km 59,0 kruising bij het gemeentehuis (pelgrimsherberg): rechtdoor, afdalend.
Km 59,2 kruising: weer rechtdoor, afdalend.
Km 59,4 kruising - ARBOURSE (RP): (kerk aan de linkerhand). Rechtdoor en meteen bocht rechts op de
D246, richting La Celle-sur-Nièvre.
Km 59,7 kruising (put): verlaat de D246 en neem rechtdoor de C201, richting Chasnay.
Km 59,8 verlaat de weg, neem schuin links een onverharde weg, langs een afvalstation. Rechtdoor, door velden,
dan langs het bos, omhoog.
Km 60,6 je loopt het bos binnen: rechtdoor, terwijl je steeds verder omhoog loopt.
Km 61,2 kruising: ga steeds rechtdoor verder.
Km 61,8 steek een weg over en ga verder via het pad er tegenover (Let op! Om een gat heen), steeds rechtdoor.
Km 62,0 aankomst op een grotere weg: linksaf naar de weg.
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Km 62,1 aankomst op asfaltweg: rechtsaf richting Mauvrain, dan meteen links aanhouden (niet steil afdalen
richting Saint-Lay). Daal geleidelijk, door wijngaarden (wegkruis aan de linkerhand).
Km 62,8 kruising: ga rechtdoor verder, richting Mauvrain, door het bos.
Km 63,3 aankomst op de D196: schuin links en na 50m rechtdoor.
Km 63,5 Mauvrain.
Km 63,6 kruising met de D222/C2: rechtdoor, richting Murlin, passeer na 50m een bruggetje.
Km 64,8 kruising met de D38 («Stop»): rechtsaf, richting La Charité/Pouilly/Narcy.
Km 64,9 verlaat de D38 en neem een weggetje naar links, op de hoek van de zagerij, richting Mairie (=
gemeentehuis).
Km 65,1 Place de la Mairie - MURLIN (GP-CH – zie hierna Km 70,4): kerk (aan de linkerhand). Neem schuin
rechts de C1, richting Raveau, en volg deze weg steeds rechtdoor, door het bos.
Km 67,2 Etang (= vijver) de Candie (links): vervolg de weg, steeds door bos.
Km 67,9 einde van het asfalt: verder via de grindweg.
Km 68,5 groot kruispunt: steek de asfaltweg Route de la Réserve over en vervolg de grindweg rechtdoor, afdalend.
Km 68,9 kruising met een grote boslaan: steeds rechtdoor.
Km 70,0 kruising van de Route forestière du Bois de Berlière: steeds rechtdoor.
Km 70,4 kruising met bosweg Sommière du Pré Bourreau (GP-CH) : steeds rechtdoor - neem deze laan naar
links voor de overnachtingsadressen op respectievelijk 1,5km, 2,5km en 3km. Je komt daarna direct uit bij
Raveau, op Km 74,1.
Km 70,9 kruising van de bosweg van Dourdon: steeds rechtdoor.
Km 72,3 kruising van het boswachtershuis van La Bertherie: neem er tegenover de Route de Raveau.
Km 73,4 bordje Raveau: ga verder, langs de muur van het kasteel van Mouchy.
Km 74,0 kruising met de D138: linksaf, naar de kerk.
Km 74,1 kruising met de D179. RAVEAU (café, bakkerij, kruidenier, post): kerk (aan de linkerhand). Neem de
D179 naar rechts, richting La Charité.
Km 74,4 kruispunt bij de begraafplaats (kruis uit 1827): neem de weg links (C4) en meteen daarna naar rechts
(bij een electriciteitsmast) de asfaltweg langs de begraafplaats (markering GR654).
Km 74,7 vertakking links (einde asfalt): rechtdoor via het gras weggetje.
Km 75,2 bosje: vervolg het weggetje.
Km 75,7 kruising van wegen: rechtdoor verder.
Km 76,0 loop onder een hoogspanningslijn door, daarna tussen twee telefoonkasten door – verder tussen hagen,
onder twee hoogspanningslijnen door.
Km 76,7 kruising: laat het weggetje rechts liggen en ga rechtdoor – windmolen aan de linkerhand.
Km 76,9 aankomst bij het talud van de N7: neem het weggetje naar links, langs het talud (niet onder de tunnel
rechtdoor).
Km 77,3 op de D245: rechtsaf, onder de N7 door, de D245 volgen.
Km 77,9 vertakking links: rechtdoor.
Km 78,6 kruising: rechtdoor, richting La Charité, begraafplaats.
Km 78,7 rechtdoor, langs de begraafplaats (aan de linkerhand) via de Rue Francis Bar.
Km 79,0 kruising: rechts verder via de Rue Francis Bar.
Km 79,0 kruising: rechts verder via de Rue Francis Bar.
Km 79,2 verlaat deze straat en neem, links, de voetgangerstunnel onder de spoorweg door.
Km 79,3 aankomst op de Place du 11-Novembre/avenue Gambetta: rechtdoor, afdalend via de Place au Glui, de
Place Saint-Pierre (voormalige kerk), de Rue Camille Barrère, de Place de Gaule (gemeentehuis) en de
Grande Rue.
Km 80,0 aankomst op de Place Sainte-Croix LA CHARITE-SUR-LOIRE (RP-C-HR-H-CH) (winkels,
diensten, restaurants, station SNCF): kerk Notre Dame.
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II-overnachtingsmogelijkheden langs de route
Het 1e getal geeft aan: het aantal kilometers vanaf de vorige plaats; het 2e getal («cumul tronçon») geeft aan:
het totaal vanaf het begin van dit deel van de routebeschrijving
VEZELAY 89450 km 000
AHR - Centre Sainte-Madeleine - 26 rue Saint-Pierre - tél : 03 86 33 22 14 - accueil.fmj@vezelay.cef.fr
AHR - Fraternité monastique de Jérusalem - tel : 03 86 32 36 12
C municipal (01/04-31/10) et AJ - "L’Hermitage" - route de l’Etang – tel : 03 86 33 24 18 en 09 65 38 09 59 www.camping-auberge-vezelay.com - auberge.jeunesse.vezelay@orange.fr
H - Le Compostelle - place du Champ de Foire - tel : 03.86.33.28.63 - le.compostelle@wanadoo.fr
HR - Le Relais du Morvan ** - place du Champ de Foire - tel : 03.86.33.25.33
CH - Café Galerie Cabalus - rue Saint-Pierre - tel : 03.86.33.20.66 - contact@cabalus.com
BREVES 58530 km 11,3 - cumul tronçon : 11,3 km
C - Camping municipal Les Fontaines** - (na 2,5km via de D234, naar rechts) - tel : 03.86.24.25.26 ou 06.45.38.24.83
ASNOIS 58190 km 3 - cumul tronçon : 14,3 km
G - Gîte privé (M. Cougnot et Mme Houiste) - 46 grande rue P.J. Rigollot - tel : 06.70.52.19.72
SAINT-GERMAIN-DES-BOIS 58210 km 8,2 - cumul tronçon : 22,5 km
CH et APD - (Mme Gilberte Akkermans) Le Moulin du Merle - Hameau de Turigny - tel : 03.86.27.59.10 en
06.77.29.83.45 - (daags ervoor bellen).
CUNCY-LES-VARZY 58210 km 5,1 - cumul tronçon : 27,6 km
APD - Florence Baudu en Patrick Woindrich - La Grange Treillard (2km voor het centrum) - tel : 03 86 27 31 15 pwoindrich@orange.fr - (daags ervoor bellen).
APD - M. Philippe Echegaray – in het gehucht Mhers - tel : 03.86.27.03.35 of 06.70.94.55.52 - (daags ervoor bellen) (vervoer tussen Cuncy en Mhers, ook terug).
VARZY 58210 km 5,4 - cumul tronçon : 33 km
C - Camping du Moulin Naudin - tel : 03.86.29.43.12 - (15/05-30/09) (op 2km van het centrum).
CH - Mme Isambert-Wauquiez - 12, boulevard du Pin (tegenover het gemeentehuis) - tel : 03.86.29.43.44
CH - M. Housson - 7, rue du Faubourg de Marcy - tel : 03.86.29.43.44 of 06.08.46.07.54
CH - Mme AGNESE - "Les Bergeronnettes" - Le Buisson - La CHAPELLE SAINT-ANDRE - tel : 03 86 29 15 15 - (vooraf
bellen, haalt pelgrims op in Varzy).
CHAMPLEMY LA ROMAINE 58210 km 8,7 - cumul tronçon : 41,7 km
CH - Mme Soulerin - la Grenouillère in Bourras-la-Grange (verlaat de route: ga op het punt Km 41,5 rechtsaf, iets meer
dan 3km voor het centrum van Champlemy) - tel : 03 86 60 15 72 of 06 61 14 66 89
CH - (Mme Monange) - Grande Rue - tel : 03.86.60.15.08
Bar-Restaurant - Kamers - De douches voor de vrachtwagenchauffeurs zijn ook beschikbaar voor de kampeerders - "Le
Montauban" 32 Grande Rue - tel 03 86 60 10 55 of 09 66 82 10 55 of 06 67 59 25 52 - Speciaal tarief voor pelgrims met
een pelgrimspaspoort - 20m vanaf het restaurant is er een mogelijkheid tot kamperen - Beslist daags ervoor
reserveren.
ARBOURSE 58350 km 13,8 - cumul tronçon : 55,5 km
RP - gemeentelijke pelgrimsherberg - 4 bedden, en 5 veldbedden beschikbaar - Sleutels : Mme Pruvot, tel : 03 86 69 20 06 ;
of Mme Béhal, tel : 03 86 69 28 32 ; of M. en Mme Dagniaux, tel : 03 86 69 24 29, lijst met contactgegevens van
vrijwilligers op de binnenplaats (aan de kant van het gemeentehuis (de Mairie)) 4, Grande Rue - Geen reserveringen Levensmiddelen in de herberg, maar geen brood - Geen winkels in het dorp.
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MURLIN 58700 cumul tronçon : 68,3 par l’allée « Sommière du Pré Bourreau », à gauche au carrefour
GP - Les Cabanes Saint-Jacques en CH*** - Les Forges de la Vache - (Mme Muller) - La Vache - tel : 03.86.70.22.96 of
03.86.70.36.84 (op 6,8km van het centrum).
CH** - (Mme Tort) - La Charbonnière - tel : 03.86.70.20.40 - (vooraf bellen). (op 7,8km van het centrum).
CH*** - (Mme Mellet) - Bois-Dieu (2km verderop, via Pète-Loup) - tél : 03.86.69.60.02 (op 8,3km van het centrum).
LA CHARITE-SUR-LOIRE 58400 km 8,2 - cumul tronçon : 77 km
RP - Refuge pèlerin municipal - 2 place du Prieuré - (sleutel bij de VVV (Office de Tourisme) - tel : 03 86 70 15 06)
C*** - Camping municipal de la Saulaie - Quai de la Saulaie - tel : 03.86.70.00.83 of gemeentehuis tel : 03.86.70.16.12
HR - La Pomme d'Or** - 8 avenue Gambetta - tel : 03.86.70.34.82
HR - Le Mille et une Feuilles** - 23 avenue Gambetta (vlakbij het station) - tel : 03.86.70.09.61
H - Le Bon Laboureur** - quai Romain Mollot (Ile de la Loire) - tel : 03.86.70.22.85
CH - Mme COUX - 8 rue du Puits Neuf - Le Cogoon - tel : 06 30 57 02 72
CH - L’Orée des Remparts - 45 rue de Paris - tel : 03 86 68 69 10
CH - Mme Tardif - "Le Logis du Pont" - 9 rue du Pont - tel : 03.86.70.11.25 ou 06.03.79.42.53
CH - W. Ira Schulz - "Maison de la Loire" - Ile du Faubourg - 5 rue du général Auger - tel : 03 86 70 29 63
of 06 98 28 63 65 - mail : Ira@Dialogue58.org - website : www.maison-loire.de
Als u fouten e.d in deze beschrijving tegenkomt, geef die dan s.v.p door aan het Genootschap « Amis et Pèlerins de
Saint-Jacques de la Voie de Vézelay ». Die worden dan zo snel mogelijk gecorrigeerd. Zo helpt u diegenen die na u op
pad gaan.

Zie ook de lijst met overnachtingsadressen van de VVV van Vézelay :
https://drive.google.com/file/d/0B9hCH5k_HQ8mQ21KeWdWY212Wms/view?usp=sharing
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