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

ZUIDELIJKE TAK via NEVERS - Deel 2S
van Nevers naar Saint-Amand-Montrond : 92 km
laatst bijgewerkt op 11/11/2017
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 - Gemeentelijke pelgrimsherberg van de 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 Nièvre, Allier en Cher 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 NEVERS (AHR-APD-C-HR-RP) (winkels, diensten en treinstation SCNF): Zuidingang van de
kathedraal. Bij het verlaten, linksaf Rue de l’abbé Boutillier, daarna rechtsaf Rue de la Cathédrale, dalend,
Place du Palais oversteken (oud bisschoppelijk paleis XVIIIe eeuw). Beneden, rechtsaf Rue de la Loire.
Km 0,3 aankomst Place Mossé, op de kade: links brug oversteken over de Loire.
Km 0,7 na brug, rechtdoor verder via de RN7
Km 0,9 bij verkeerslichten: rechtdoor, richting Moulins, Saint-Pierre-le-Moûtier.
Km 1,1 borden: je verlaat Nevers en je loopt binnen in SERMOISE-SUR-LOIRE (CH-H) en Challuy.
Km 2,1 kruispunt (verkeerslichten): verlaat de RN7 en sla rechts de D149 in (Rue Louis Bonnet) richting
Challuy.
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Km 2,3 vertakking en plein: links vervolgen en daarna steeds rechtdoor.
Km 3,5 kruising/rotonde (kruis): de D976 oversteken en verder op de D149 (Rue du Pavillion), richting
Challuy-bourg.
Km 4,1 brug over het kanaal langs de Loire.
Km 4,5 kruising met de D265 («Stop»): verder rechtdoor (Rue de l’Eglise), richting Aglan, Saincaize.
Km 4,6 CHALLUY (CH) (winkels en diensten) Kerk.
Km 4,7 Rue de la Chapelle links negeren en verder rechtdoor.
Km 5,1 Landbouwschool (Lycée agricole) (aan de linkerkant): verder rechtdoor.
Km 5,8 Le Vieux Vernay (duiventoren).
Km 6,5 kruispunt (Le Verney) (kasteel XV-XVIe eeuw): verder op de D149, richting Aglan, Saincaize.
Km 8,2 Yopson.
Km 8,7 Aglan – kruispunt: rechtdoor op de D149, richting Saincaize, Magny-Cours, dalend.
Km 9,7 kruispunt: de D149 verlaten en linksaf, richting Les Noues.
Km 10,8 kruispunt van Berge: linksaf en daarna aan de rechterkant, na 50m, de hoofdweg volgen.
Km 11,5 weg volgen, een vertakking links negeren (naar Les Pommaies).
Km 12,5 Les Pitiaux: pad rechtdoor naar Friot negeren, rechtsaf het gehucht in.
Km 12,7 kruispunt: links volgen (C4), richting Loucet.
Km 13,4 Loucet – kruispunt: rechtdoor door de Rue de Loucet.
Km 13,7 kruispunt op de D200 («Stop»): rechtdoor (Rue du Pré Morand) naar de kerk toe.
Km 14,2 kruising Place de la Forge: kleine straatje in rechtdoor Rue Saint-Vincent.
Km14,3 MAGNY-COURS (CH-H) (winkels, diensten, restaurants): kerk Saint-Vincent. Verder door de Rue
Saint-Vincent.
Km14,5 oversteken en aan de overkant verder op de D200. Verder rechtdoor en de Rue de Champs-de-Magny
rechts negeren.
Km 15,0 Brug over de rondweg.
Km 15,1 de C39 nemen naar het depot Emaüs/Circuit automobile.
Km 15,5 vertakking rechts: rechtdoor blijven volgen Emaüs afvalverwerking (déchetterie).
Km 15,7 kruispunt Les Saules: weggetje links negeren en verder rechtdoor.
Km 16,5 na de Déchetterie (= afvalstation), in de bocht naar rechts: neem de onverharde weg er tegenover.
Km 16,9 kruispunt: de weg rechts inslaan (breed vergezicht op de Loirevallei aan de linkerkant en op de vallei
van de Allier aan de rechterkant. Deels zicht op het circuit van Magny-Cours).
Km 17,5 onder hoogspanningslijn door.
Km 17,8 weggetje rechts negeren, vergezicht op de “Chateau d’eau des Américains” (1914-1918) en de
watertoren van St. Parize.
Km 18,3 kruising: ga rechtsaf.
Km 18,4 aan uw rechterhand: gemeentelijk depot. Ga rechtdoor verder.
Km 18,5 straat links negeren en neem de Rue des Craies er tegenover (bordje“Accueil pèlerin” =
pelgrimsherberg).
Km 19,1 SAINT-PARIZE-LE-CHATEL (RP - bakker (gesloten op maandagen), restaurant, café).
Binnenkomst in het dorp. Ga rechtsaf verder, licht dalend. Iets verderop de Rue des Poirats rechts negeren en
verder rechtdoor; straat verboden voor vrachtverkeer (interdit aux PL).
Km 19,2 linksaf Rue de la Fontaine.
Km 19,3 kruising bij wasplaats. Ga rechtdoor verder en neem vervolgens het grasweggetje, licht omhoog, naar
de kerk.
Km 19,4 kerk Saint-Parize (Een bezoek aan de crypte onder de kerk wordt aanbevolen). Ga verder via de Rue
de l’Eglise (vanuit de kerk: linksaf).
Km 19,6 Place du Champ de Foire. Rechtsaf richting Moiry/Magny-Cours op de Rue de l’Ouche.
Km 19,8 Verder rechtdoor. Rue de l’Abattoir rechts negeren.
Km 19,9 linksaf op de C12.
Km 20,2 Je verlaat St-Parize (bord interdit aux 3.5t).
Km 22,3 Rond de bord: ga rechtdoor verder, via de C12.
Km 23,6 kruising: ga rechtsaf en dan rechtdoor verder, voorbij de vertakkingen voor Naviot, Autry en Buy.
Km 25,8 Kruising: ga linksaf een weggetje in (bordje 9t).
Km 26,6 gerestaureerde windmolen (XIXde eeuw): rechtdoor. Moulin des Eventées.
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Km 27,4 watermolen; rechtdoor.
Km 28,0 kruispunt (gehucht Saint Roch) (voorrang verlenen): verder rechtdoor.
Km 28,5 kruispunt met de D978a («Stop»): rechtsaf onder de brug over de D907 en daarna meteen linksaf, op
de D431, Avenue du 8 mai, richting centrum (centre-ville).
Km 29,0 kruispunt (kruis) Place de la République: oversteken en dan links Rue de Paris, richting Moulins, kerk,
daarna rechtsaf Rue Nationale.
Km 29,3 SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER (APD-C) (winkels, diensten, restaurants, station SCNF) kerk. Vóór
de kerk, neem de Rue François Dumontel (eenrichtingsverkeer) en verder rechtdoor door de Rue du Puizat
en de Rue du Crot Patin.
Km 29,6 vertakking: rechtdoor op de weg rechts van de wasplaats, die verder een aardeweg wordt.
Km 30,0 Vóór het treinspoor: klein tunneltje nemen onder het spoor (Pont des ânes). Einde tunneltje, linksaf
weggetje in.
Km 30,3 vertakking: klein weggetje rechts negeren.
Km 30,4 kruispunt: haaks naar rechts, vóór het begin van een rij populieren/espen. Na 50m, bocht links.
Km 30,7 vertakking: rechtsaf, de weg loopt omhoog.
Km 31,4 bij de D268, verder op de D268 (en een klein weggetje links laten liggen). Bel air, vervolgens Le
poirier jaune.
Km 32,7 kruispunt: verlaat de D268 en ga verder rechtsaf op de C9, richting Livry.
Km 33,8 bij de D978a: linksaf.
Km 34.0 LIVRY (post, bakkerij) – kerk. Verder op de D978a.
Km 34,4 bij het verlaten van Livry, linksaf op de C7, richting Taloux, rechtdoor omhoog.
Km 35,5 kruispunt Bise-vents: stenen weggetje nemen, scherpe bocht naar rechts, door het veld (uitzicht op de
vallei van de Allier).
Km 36,2 bij de D978a (gevaarlijk punt): oversteken en verder op het weggetje aan de overkant, richting
Chambon.
Km 36,5 vertakking bij Chambon: haakse bocht links. Na 200m, verharde weg wordt graspad tussen hagen
door: weg volgen.
Km 37,0 kruising van wegen: rechtsaf naar beneden (na 50m bij volgende kruising rechtdoor).
Km 37,3 bij de D134, de weg links nemen langs de Allier.
Km38,2 kruising met de D978a: rechts de brug over de Allier oversteken.
(grens tussen de departementen Nièvre en Allier).
Km 38,7 kruispunt: verder in een bocht naar links op de D13, aangeduid Toutes directions.
Km 39,0 kruispunt: rechtdoor Rue Bichon, richting centrum (centre-ville), van de D13 af.
Km 39,1 LE VEURDRE (RP-C-HR) (winkels en diensten): kerkplein (Place Henri Barbusse), rechtdoor door
de Rue de Bourbon in (eenrichtingsverkeer) en verder rechtdoor op de D13 (Rue de Bourbon), richting
Bourbon-l’Archambault. [NEURE (APD)].
[Vlak vóór de begraafplaats, het weggetje naar links, richting "Prégoux": de GR 300 volgt dit weggetje,
richting "Le Puy-en-Velay". (De GR 300 start in "Sancoins", zo'n 18 km ten noorden van "Le Veurdre".)]
Km 39,5 kerkhof (cimetière) (kraantje met drinkbaar water) – kruispunt: rechtsaf (Rue du Champ Rousseau),
richting Champ Roussea, Moulin Barras.
Km 39,7 rotonde: rechtdoor (Rue du Champ Rousseau).
Km 39,8 kruispunt (dubbele kruising): steeds rechtdoor Rue de Champ Rousseau, richting Mésangy.
Km 40,9 kruispunt (Le Coudrais: landhuis XVIe eeuw): verder rechtdoor.
Km 41,5 voor het einde van dalende weg, linksaf een sterk stijgend graspad op, richting Mésangy, Moulin
d’Affouard.
Km 41.6 bocht links, pad tussen hagen.
Km 42,1 bocht naar rechts, steeds rechtdoor. (na 300m, in het bos naar links, het gat van de duivel (trou du
diable).
Km 43,4 kruising van Mésangy (kruis). Neem het pad rechts naar beneden (na 80m meteen na aanduiding
«Stop»). Bron van Mésagny.
Km 43,7 de linkertak van de weg volgen (bij bordje privé).
Km 43,8 loopbruggetje over de Bieudre: het linkerpad naar boven inslaan (Moulin d’Affouard).
Km 44,2 pad aan de rechterkant negeren, steeds rechtdoor.
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Km 44,7 vertakking rechts negeren, verder links op stenen weggetje.
Km 45,0 kruising Grand Beaumont met de D294 («Stop») (kruis) (kapelletje rechts): linksaf en de weg volgen
door le Petit Beaumont over te steken.
Km 45,7 kruispunt (vóór een brug): de D294 verlaten en een klein weggetje rechts inslaan.
Km 46,5 kruispunt (La Vieille Forge): verder rechtdoor.
Km 46,8 kruising met de D1 («Stop»): rechts de D1 volgen, verder rechtdoor (let op: druk verkeer).
Km 48,6 kruispunt: de D1 verlaten en aan de overkant (rechts van een huis) een graspad inslaan tussen de
hagen, verder rechtdoor.
Km 48,9 klein weggetje oversteken, verder rechtdoor.
Km 49,4 gaat over in verharde weg, kruispunt des Avignons (kruis): rechtsaf.
Km 49,5 vóór het water, het graspad volgen links tussen de hagen, verder rechtdoor.
Km 50,4 bij de grote weg aangekomen, meteen linksaf (Rue de Ferrière), daarna rechtdoor.
Km 51,0 kruispunt met de D1(«Stop»): rechtsaf (Rue du Dr Vinatier).
Km 51,1 LURCY-LEVIS (RP-HR-CH-G-C) (winkels, diensten, pizzeria, fastfood restaurant): kerk (Place de
la Liberté) – dit plein oversteken en daarna ook volgend Place de la République en de Rue du Capitaine
Lafond inslaan (eenrichtingsverkeer), verder rechtdoor.
Km 51,4 kruispunt: linksaf op de D64 (Route de Valigny), richting Valigny, Ainay-le-Château, voorbij de brug
over de Anduise, rechtdoor blijven lopen.
Km 52,3 kruispunt Breux: rechtdoor. L’Etang neuf rechts negeren.
Km 54,0 kruispunt (kruis): rechtdoor.
Km 54,9 Citerne des Fromentaux. Net voor de weg van Bourbin, les Carrais, de D64 verlaten en een graspad
links inslaan tussen de hagen.
Km 55,0 kruising van wegen: verder rechtdoor.
Km 55,4 vertakking: verder op de grote weg die naar rechts draait.
Km 55,5 zijweg rechts en daarna links negeren: steeds rechtdoor, licht stijgend.
Km 55,9 rechtsaf graspad.
Km 56,0 pad komt uit op een stenen weg (huis): linksaf, stijgend. Na 50m, kruising met een weg, linksaf.
Km 56,2 kruispunt la Creuzerie: rechtdoor richting la Creuzerie, la Croix Charnay.
Km 57,2 vertakking bij la Croix Charny: rechtsaf (Chemin de la Platrière).
Km 57,9 kruispunt (Les Boulats): rechtdoor.
Km 59,1 kruispunt (Les Bois Denis): rechtdoor.
Km 59,7 kruispunt (Les Cacherats): rechtsaf (Chemin du Puits Renard aux Avignons) – La Croix, voorbij le
Puits Renard, voorbij Dardennes aan de linkerkant: verder rechtdoor.
Km 61,3 kruising met de D64: linksaf.
Km 61,4 VALIGNY (HR) : kerk, kruising met de D14, oversteken en verder rechtdoor op de D64 (route
d’Ainay), richting Isle-et-Bardais, Ainay-le-Chateau.
Km 62,1 Bij domaine de Villebon, de D64 verlaten en een klein weggetje haaks rechts nemen (Chemin du Plaid
à Villebon). [ISLE-ET-BARDAIS (C)].
Km 63,1 vertakking rechts negeren (Chemin de Chauvet à Carat).
Km 63,4 kruispunt: rechtdoor (Chemin du Plaid à Villebon).
Km 63,5 in de bocht, van de weg af een graspad rechtdoor inslaan, verder rechtdoor. Eerst zijpad links, dan
zijpad rechts negeren.
Km 64,4 kruising van wegen (water aan de linkerkant): rechtdoor.
Km 64,5 vertakking: verder links op een klein weggetje.
Km 64,6 kruising weg (Le Rocquet): oversteken en verder rechtdoor.
Km 65,1 kruispunt («Stop»): linksaf.
Km 65,2 kruising met de D64: de D64 rechtsaf volgen, langs verlaten brug over een toevoerkanaal.
Km 66,0 Bardais: kerk – verder op de D64.
Km 66,5 kruising met de D411: verder rechts op de D64.
Km 68,5 druising met de D175 (Le Chandon): rechtdoor.
Km 69,2 neem het asfaltweggetje naar links (stevige eik), bordje «Vezien» aan de linkerkant, richting
«Pontcharraud».
Km 70,2 einde van de weg: ga rechtsaf.
Km 70,4 de boerderij Pontcharraud, ga linksaf.
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Km 71,0 splitsing: links aanhouden.
Km 71,8 kruising: neem de straat rechts [de eerste huizen van AINAY-le-CHÂTEAU (RPV, winkels en
diensten)].
Km 72,0 aankomst op de D64, ga linksaf.
Km 72,2 (RPV - Pelgrimsherberg van de “Voie de Vézelay”) (maaltijd, wasgelegenheid voor kleding,
waslijnen en wifi) (winkels en diensten).
Km 72,3 kruising met de D953, Place Victor Hugo: aan de overkant door de versterkte poort heen en rechtdoor
verder door de Rue de l’Horloge, daarna linksaf, Rue des Maures naar de kerk toe. Terug door de Rue des
Maures, daarna linksaf, Rue du Pont naar beneden.
Km 73,1 Brug over de Sologne – kruispunt: linksaf op de D28/route de Meaulne, richting Braize, Meaulne.
Km 73,3 Kapel van Saint Roch aan de rechterhand.
Km 74,6 kruising met de D550: de D28 verlaten en rechtsaf, richting Le Crochet, les Brosses en verder
rechtdoor.
(grens tussen de departementen Allier en Cher).
Km 74,9 kruising van wegen: verder rechtdoor.
Km 75,4 Les Brosses: verder rechtdoor.
Km 75,7 Digue de l’Etang: op de weg blijven.
Km 76,0 Bij de boerderij ferme du Crochet (bordje doodlopende weg): vóór de bebouwing meteen linksaf een
aardeweg in en verder rechtdoor.
Km 77,4 na een bocht rechts, afdalen via de Route de la Besace: linksaf en verder rechtdoor tot Charenton.
Km 79,3 bij de kruising met de D1: rechts de brug over de Marmande over, verder op de route de Coust,
verderop de rue du Couvent.
Km 79,5 rechtsaf Rue de la Chapelle: na 10m, kapel van Notre-Dame de Grâce, portaal van de oude abdij van
Bellevaux (beeldje van het wonder van de Maagd Maria).
Km 79,6 de D951 oversteken. Aankomst kerkplein CHARENTON-DU-CHER (APD) (winkels en diensten).
Vanaf de kerk rechts, door het kleine straatje Rue de la Cure (eenrichtingsverkeer), daarna rechts de Rue
Nationale inslaan (D951).
Km 80,0 kruispunt/place Buret: (het is mogelijk om de D951 te volgen tot aan het kanaal van Berry: de oever
van het kanaal volgen tot aan Saint-Amand, in elk geval tot de onderhoudswerken klaar zijn).
Oversteken en rechtsaf de D37 inslaan (Rue d’Arfeuilles, richting Arfeuilles, Meillant.
Km 80,3 Brug over het kanaal van Berry: de D37 verlaten en linksaf Rue de l’Usine (eenrichtingsverkeer) en
verder rechtdoor.
Km 81,1 kruispunt («Stop»): rechtsaf naar de kerk toe.
Km 81,3 SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX (G) : vóór de kerk, linksaf, richting les Vivons, gemeentehuis
(marie).
Km 81,7 kruising (plein): rechtdoor.
Km 81,8 kruising bij kerkhof (waterpunt) (kruis): verder rechtdoor.
Km 83,7 kruispunt des Vivons. De weg verlaten en een aardeweggetje inslaan rechtdoor met op de hoek een
transformatorhuisje.
Km 84,4 kruising met grotere weg: verder rechtdoor.
Km 84,9 kruising met de D951 (La Ravière) (Let op: druk verkeer). Oversteken en aan de overkant een
versprongen weggetje nemen, richting les Places.
Km 85,5 Kanaal van Berry: brug oversteken en de weg rechts langs het kanaal volgen.
Km 87,0 Gâteau: kruising met grotere weg: linksaf en meteen rechtsaf.
Km 87,4 Moulin de Gâteau: oversteken en verder rechtdoor het aardeweggetje in.
Km 88,1 kruising met grotere weg: verder rechtdoor.
Km 88,7 brug over de Marmande: verder rechtdoor.
Km 89,0 in de bocht, de weg verlaten en de laan langs het kanaal volgen.
Km 90,3 sluizen: verder rechtdoor langs de linkerkant van het kanaal.
Km 91,3 bij de route des Fromenteaux: (Vanaf het oversteken van het kanaal tot de brug van Orval over de
Cher, is de pelgrimsweg door de gemeente op de grond bewegwijzerd met Sint-Jacbosschelpen die
ingebracht zijn op witte stenen op de stoep). Kanaal oversteken en linksaf de Rue des Fromentaux inslaan, na
50m bij kruispunt («Stop»), linksaf de Rue Grenouillière. Daarna rechtsaf in het kleine straatje Rue Charlotte
(door voetgangerssluis) naar de kerk toe.
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Km 91,5 SAINT-AMAND-MONTROND (C-CH-H-HR-FJT) (winkels en diensten, treinstation SNCF in
Orval): kerk Saint-Amand.
(RPV pelgrimsherberg van de “Voie de Vézelay” in BOUZAIS, 5km verder, op het volgende deel
routebeschrijving), (maaltijden en wifi).
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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
NEVERS 58000 km 0
APD - (Claude en Bernard THIERY) - 66 rue Francis Garnier - tel : 03 86 59 43 09 et 06 60 35 88 33 - (bij binnenkomst van
Nevers, 2km voor het centrum) - (daags ervoor bellen).
AHR - "Espace Bernadette" - Maison d'accueil Saint-Gildard - 34, rue Saint-Gildard - tel :03 86 71 99 50.
AHR - Monastère de la Visitation - 48, rue des Saulaies - tel : 03 86 57 37 40.
RP - Maison du diocèse - 21 rue Gustave Mathieu (boven het SNCF station) - tel : 03 86 71 86 00 - (alleen in de
weekenden en tijdens de schoolvakanties) - vooraf bellen.
APD - (Xavier en Martine) - 21 rue du Plateau de la Bonne Dame, op 400m van de route, op 50m van de GR654 tel : 03 86 37 58 27 of 06 02 24 05 36 - onderdak op basis van «donativo» - internetverbinding beschikbaar
(vooraf bellen).
C** - municipal "Bords de Loire" - rue de la Jonction - tel : 03 86 37 56 52 - (15 april tot 15 oktober).
HR** - "Le Morvan" - 28, rue du Petit Mouësse - tel : 03 86 61 14 16.
H - "Le Lion d’Or" - 13 faubourg de Lyon -tel : 03 86 90 30 25.
H - "Beauséjour" - 5 bis rue St-Gildard - tel : 03 86 61 20 84.
H - "Thermidor" - 14 rue Claude Tillier - tel : 03 86 57 15 47.
H - "Comfort" Nevers Centre - 5 rue du Chemin de Fer/63 avenue du Général De Gaulle - tel : 03 86 71 95 00.
H - "de Clèves" - 8 rue St-Didier - tel : 03 86 61 15 87.
HR** - "Hostellerie de la Folie" - route des Saulaies - tel : 03 86 57 05 31.
HR - "Le Méditerranée" - 44, avenue du Général de Gaulle - tel : 03 86 57 06 59.
SERMOISE-sur-LOIRE 58000 km 1,1
H** - "Garden's Hotel", Le Clos Ry - t : 03 86 37 66 33.
CH - (M Mme Henry) - 24, route de Lyon - tel : 03 86 37 50 18.
CHALLUY 58470 km 3,5 - cumul tonçon : 4,6 km
CH - (Mme Goddet) - 4, rue du Pavillon - tel : 03 86 90 30 39.
MAGNY-COURS 58470 km 9,7 - cumul tronçon : 14,3 km
H** - Le Circuit - 1, rue du Lavoir - RN7 - tel : 03 86 58 04 88.
CH - (Mme Castagné) - Manoir de Theuran (op 4km ten noord-oosten) - tel : 06 60 04 25 55.
SAINT-PARIZE-LE-CHATEL 58490 km 4,8 - cumul tronçon : 19 km
RP - Gemeentelijke herberg - open van 15 maart tot 30 oktober - op vertoon van pelgrimspas - graag de dag ervoor
reserveren - mogelijkheid zelf te koken (geen winkel ter plaatse, dus: inkopen in Magny-Cours). Mme de Riberolles tel. :
06 80 12 32 13.
SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER 58240 km 10,2 - cumul tronçon : 29,3 km
APD - (Mme Arbez-Seguib) - route de Livry-Marcigny - tel : 03 86 37 28 19 en 06 85 01 83 72 - (vooraf bellen).
C** - municipal - rue de Beaudrillon (D272) - tel : 03 86 90 19 94 - (15 juli tot 15 september).
LE VEURDRE 03320 km 9,8 - cumul tronçon : 39,1 km
RP - Gemeentelijke pelgrimsherberg - 6, rue des Orfèvres - tel : 06 01 75 06 66 -Bij voorkeur reserveren - pelgrimspas
verplicht - open vanaf 17 00 uur, op telefonisch verzoek.
C - Saint-Mayeul - au bord de la Bieudre - tel : 04 70 66 40 67 (geentehuis (Mairie)) - (1 juli tot 15 september).
HR** - du Pont Neuf - rue du Faubourg de Lorette - tel : 04 70 66 40 12.
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LURCY-LEVIS 03320 km 12 - cumul tronçon : 51,1 km
RP - een door de gemeente ingericht appartement - rue du Capitaine Lafond - bel het gemeentehuis om te weten of er
plaats is, om te reserveren en voor de sleutels - tel : 04 70 67 30 40.
HR** - Auberge bourbonnaise - 10 place de l'Eglise - tel : 04 70 67 80 32.
CH - "Le Bois Denis" - Brigitte Marcellin - 32 rue Jean Jaurès - tel : 06 79 37 57 22 - email : b b3562@gmail com - vooraf
bellen.
G/C - Gîte Rural en Mini Camping "Le Marronnier" in La Plâtrière (4km voorbij het centrum) - Wim en Roos Ridderbeks tel : 04 70 67 31 00 - pelgrimstarief - info@marronnier fr - vooraf bellen.
VALIGNY 03360 km 10,3 - cumul tronçon : 61,4 km
HR - Relais de la Forêt - place de l'Eglise - tel : 04 70 66 60 33.
ISLE-ET-BARBAIS 03360 km 0,7 - cumul tronçon : 62,1 - à 4km par la D64 et la D111
C - Les Ecossais - sur la route de Chamignoux, vlakbij de vijver van Pirot - Forêt de Tronçais - tel : 04 70 66 62 57.
AINAY-LE-CHÂTEAU 03360 km 10,6 - cumul tronçon : 72,7 km
RP - Pelgrimsherberg “Voie de Vézelay” - 20, rue des Récollets - aan de route - tel : 04 70 29 00 30 - (maaltijd
wasgelegenheid kleding, waslijnen en wifi) - (15 maart tot 15 oktober) - dagelijks om 16 00 uur open - (vooraf bellen).
CHARENTON-DU-CHER 18210 km 6,9 - cumul tronçon : 79,6 km
APD - (Mme Mativon) - 9 rue du Château de la Grave - tel : 02 48 60 82 24 et 06 50 93 89 61 - vooraf bellen mail : chantal-mativon@bbox fr
SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX 18210 km 2,7 - cumul tronçon : 82,3 km
G - Club Hippique du Gateau - Mme Deuquet - tel : 02 48 60 75 61.
SAINT-AMAND-MONTROND 18200 km 9,9 - cumul tronçon : 92 km
C*** - municipal de la Roche - chemin de la Roche, tussen de Cher en het kanaal van Berry - tel : 02 48 96 09 36 pelgrimsherberg van de gemeente (01/04 - 30/09).
FJT - Foyer des Jeunes Travailleurs - 34-36 rue de la Brasserie - tel 02 48 62 01 30.
H - de ’Ecu - rue de ’Ecu - tel : 09 77 99 7016 of 02 48 96 32 65 en 06 47 24 29 65 - (pelgrimstarief).
HR - e ais Mercure ’Amandois - place de la République/7-9 rue Henri Barbusse - tel : 02 48 63 72 00.
HR** - La Croix d'Or - 28 rue du 14 juillet - tel : 02 48 96 09 41.
CH - Mme Carly - 20 rue Grenouillère - tel : 02 48 96 37 80 en 06 80 67 27 99.
CH - Mme Guiguon - 6 rue de Juranville - tel : 02 48 61 85 07 en 06 78 68 94 10.
RPV na 5 km, aan het begin van het volgende deel - Pelgrimsherberg “Voie de Vézelay” - 49, rue du Pont - BOUZAIS - tel
: 02 48 96 88 79 - (maaltijd - internetverbinding beschikbaar) (15 maart tot 15 oktober) - dagelijks om 16 00 uur open (vooraf bellen).

Als u fouten e d in deze beschrijving tegenkomt, geef die dan s v p door aan het Genootschap « Amis et Pèlerins de SaintJacques de la Voie de Vézelay » Die worden dan zo snel mogelijk gecorrigeerd Zo helpt u diegenen die na u op pad gaan.
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