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 3S
van Saint-Amand-Montrond naar Gargilesse : 102 km
laatst bijgewerkt op 07/04/2018
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 Cher en Indre, 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 SAINT-AMAND-MONTROND (C-CH-H-HR-FJT) (winkels en diensten): kerk Saint-Amand.
Linksaf de Rue Porte Verte in, dan links de Rue Saint-Jean, en vervolgens rechts de Rue de l'Hôtel-Dieu.
Steek de kruising over. Linksaf: Le Cours Manuel. Langs het museum Saint-Vicq. Steek de Rue Jean Valette
over, neem dan rechts de Rue Benjamin Constant.
Km 00,5 kruising: oversteken en dan links verder via de Rue du Dr Coulon, richting Centre hospitalier, SNCF.
Km 01,0 pleintje: neem rechts de Rue Godin des Odonnais, richting Centre hospitalier, SNCF.
Km 01,2 kruising (verkeerslichten): neem linksaf de Avenue Jean Jaurès.
Km 01,5 kruising (rechts, na 50m, de Rue Billeron, kerk Saint-Roch XVIIe eeuw, standbeeld). Rechtdoor.
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Km 02,0 je loopt Saint-Amand uit, via de brug van Orval over de Cher.
Km 02,1 ORVAL (H) (gare SNCF) rotonde van Orval (kerk op 500m, rechts). Verder via de D951, richting Le
Châtelet, Culan, stijgend.
Km 02,9 al stijgend, neem rechts de Impasse du Lavoir, en 20m verderop links de Chemin de la Croix du Sault.
Km 03,3 kruising («Stop»): neem het weggetje er tegenover, dat daarna overgaat in een grindweg.
Km 04,3 kruising: er tegenover rechtdoor, via de weg.
Km 05,0 kruising: rechtdoor richting de kerk.
Km 05,1 BOUZAIS: (RPV pelgrimsherberg van de «Voie de Vézelay»). Rechtdoor verder.
Km 05,3 kruising: rechtsaf en passeer de brug over de Loubière. Aan het einde van de brug, voor de
begraafplaats (waterkraan) rechtsaf (Rue de la Grenouillère), dan linksaf en volg de weg die daarna naar
links draait.
Km 06,1 kruising: neem rechtsaf de C4 richting de autoroute.
Km 06,7 brug over de autoroute A71: steeds rechtdoor, door Les Vernes.
Km 08,0 kruising van Rateau: rechtdoor.
Km 09,5 kruising van Orcenais, la Reuille: rechtdoor.
Km 10,0 splitsing van ARCOMPS : rechtsaf, richting Fonstreux, Charron, le Champ de Beau.
Km 10,7 Charron (Het ronde weiland: een oud leengoed van de abdij van Noirlac) (mooie schuur). Verlaat de
weg en neem het weggetje links (mooie laan), dat daarna een met gras begroeid weggetje wordt, door het
bos.
Km 11,9 grote vork (voor een veld): linksaf.
Km 12,2 aankomst op een weg: rechtsaf.
Km 13,0 kruising van Grand Orme: rechtdoor, richting Marçais.
Km 13,1 kruising: linksaf, richting Le Petit Bonnefond, dan na 50m opnieuw links, een grindweg in, daarna
steeds rechtdoor.
Km 14,8 kruising rechts: rechtdoor.
Km 15,0 kruising van La Planche: neem het asfalt naar links, haakse bocht.
Km 15,4 kruising van de Petites Maisons: linksaf, afdalend.
Km 16,7 LOYE-SUR-ARNON (RP-C-APD) (restaurant): kerk – Kruising van de D951: oversteken en neem
er tegenover een straatje, op de hoek van de bar-restaurant.
Km 16,8 kruising: rechtdoor, passeer een bruggetje. Na 50m, kruising (kruis): rechtsaf, richting Etang de
Drulon.
Km 17,4 kruising (Mézereau): rechtdoor.
Km 17,6 kruising (La Croix des Bourses), neem de grindweg naar rechts, richting Moulin (= molen) de
Mézéreau.
Km 18,4 molen: rechtdoor, neem het bruggetje (of de doorwaadbare plaats) om een tak van de Arnon over te
steken, er tegenover verder via een met gras begroeid weggetje.
Km 18,6 neem het bruggetje (of de doorwaadbare plaats) over de Arnon en ga verder door kreupelhout. Na 50m,
aankomst op een grotere weg: rechtsaf [uitzicht op de kerk van ARDENAIS (café)]. [(CH/APD à "Le Breuil
Bourgoin", commune de REIGNY)]. De weg draait vervolgens naar links en stijgt.
Km 19,0 kruising: linksaf en steeds rechtdoor verder.
Km 20,3 aankomst op het asfalt: rechtdoor.
Km 20,4 kruising (Le Grand Rouge): oversteken en neem het met gras begroeide weggetje er tegenover.
Km 21,1 aankomst op het asfalt (Les Anglois): rechtdoor.
Km 21,3 kruising: er tegenover steeds rechtdoor verder.
Km 23,1 kruising: er tegenover verder.
Km 23,8 kruising (La Bourgeoisie): (*) begin van een mogelijke variant richting Châteaumeillant (zie
hieronder). Neem de grindweg er tegenover en ga rechtdoor, door het Bois du Salut.
Km 25,2 kruising (dikke, alleenstaande eik in het midden): rechtsaf.
Km 25,4 aftakking links: rechtdoor.
Km 25,5 je verlaat het bos (uitzicht op de kerk van Puyferrand, links).
Km 25,8 kruising: er tegenover verder, via een holle weg (slecht zichtbaar in de begroeiing), afdalend, het bos in.
Km 25,9 bruggetje over de Cheminon: verder via het holle weggetje (begroeiing), stijgend. (Uitzicht op de
klokketoren van Puyferrand).
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Km 26,7 kruising: steek de weg over en neem het met gras begroeide weggetje er tegenover, richting de kerk.
Km 26,8 aankomst op een weg: linksaf en dan na 50m rechtsaf en dan na 150m weer rechtsaf, steeds de
muur/omheining volgend.
Km 27,1 kerk van Puyferrand: linksaf, tegenover de kerk, een weg in die meteen naar rechts draait, afdalend
(Rue Sainte Laurette).
Km 27,5 kruising van de D3 (Stop): oversteken, richting college, gendarmerie.
Km 27,6 kruising: rechtsaf en dan meteen linksaf de Rue du Champ de Foire in.
Km 27,9 LE CHÂTELET (G-HR) (winkels en diensten): kerk, Place abbé Marius Salomon. (*) mogelijke
rechtstreekse variant van Saint-Amand-Montrond naar Châteaumeillant, via Saint-Jeanvrin, daarbij Le
Châtelet mijdend (niet gemarkeerde route).
Km 23,8 kruising (La Bourgeoisie): neem de weg naar links, daarna er tegenover, afdalend, en steeds rechtdoor.
Km 25,6 laat Les Guignards links liggen.
Km 25,8 brug.
Km 26,2 kruising (Stop): rechtdoor verder.
Km 26,9 kruising van de D65: rechtdoor verder, richting La Foule.
Km 29,0 kruising van de D3 (Let op): linksaf en passeer na 50m de brug.
Km 29,9 kruising: verlaat de D3 en ga rechtsaf, richting La Forêt, La Maison du Bois.
Km 30,7 kruising: rechtdoor verder, laat 2 vertakkingen links liggen.
Km 30,8 kruising: linksaf, richting La Maison du Bois, Saint-Jeanvrin.
Km 31,2 laat La Maison du Bois links liggen en ga rechtdoor verder.
Km 31,8 links, « Le Grand Etang ».
Km 32,9 Saint-Jeanvrin: kerk - kruising (Stop): er tegenover verder. (Voor het vervolg van de route naar
Chateaumeillant, zie hieronder). Verder via de Rue du Champ de foire, dan rechts en vervolgens links de
Rue de la Gendarmerie naar de D3.
Km 28,3 kruising met de D3 (Stop): rechtsaf.
Km 28,4 verlaat de D3 en neem een weggetje naar rechts, richting Vieille Forêt, la Montée Rouge, 2 bruggen
over de Portefeuille.
Km 28,8 kruising (kruis): rechtdoor verder, stijgend.
Km 30,2 kruising: rechtsaf, naar Les Archers (APD in La Petite Preugne, gemeente Saint-Jeanvrin).
Km 30,8 kruising (kruis): linksaf richting Saint-Jeanvrin, steeds rechtdoor.
Km 31,4 kruising van Les Archers: laat de weg links liggen en ga rechtdoor verder.
Km 32,4 kruising: laat Le Vernier links liggen en ga rechtdoor verder.
Km 33,3 kruising van Les Loges (kruis): rechtdoor verder, richting Saint-Jeanvrin.
Km 34,8 kruising: rechtdoor verder, de brug over, naar Saint-Jeanvrin.
Km 34,9 SAINT-JEANVRIN (APD): kerk (aankomst van de rechtstreekse variant vanaf Saint-Amand) rechtsaf
richting het gemeentehuis en rechtdoor verder.
Km 37,1 Sept-Fonds: steek de brug over het beekje van Sept-Fonds over en ga linksaf op de kruising.
Km 39,2 kruising (Le Pied du Montet): linksaf, en rechtdoor verder naar de kerk.
Km 39,9 bordje Châteaumeillant (C5): verder via de Rue de l'Eglise.
Km 40,3 kruising van de D943: rechtsaf (Rue de la Libération).
Km 40,5 CHÂTEAUMEILLANT (G-C-CH-APD) (winkels, diensten, restaurants): kerk – verder via de D943
(Rue de la Libération), richting La Châtre.
Km 41,0 Place Saint-Blaise: verder via de D943 (Rue Etienne Berger, rechtdoor (Avenue Antoine Meillet,
vervolgens Route de la Châtre).
Km 41,8 verlaat de D943 en neem een weggetje naar rechts (Chemin d'Acre), afdalend, richting Acre.
Km 42,8 passage van het beekje van La Grange:
(grens van de departementen Cher en Indre).
Km 43,2 splitsing van Acre: linksaf, stijgend.
Km 43,4 Domaine d'Acre: rechtdoor verder.
Km 43,8 gedenksteen voor parachutisten: verlaat de weg en neem het met gras begroeide weggetje er tegenover.
Uitzicht op de kerk van Néret.
Km 44,4 laat een weggetje links liggen en ga rechtdoor verder.
Km 44,8 aankomst op het asfalt in Ferrières: rechtdoor verder. Langs de begraafplaats (waterkraan).
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Km 45,1 kruising (monument voor de gevallenen): rechtsaf naar de kerk.
Km 45,2 NERET (APD-C): kerk - kruising D68/D71 (Stop): neem rechtsaf de D71.
Km 45,3 verlaat de D71, neem het weggetje links en dan na 50m een onverhard weggetje er tegenover.
Km 45,6 kruising van wegen (resten van een kruis): neem er tegenover een met gras begroeid weggetje, links
van het kruis.
Km 46,0 vertakking links (richting Le Maury): rechtdoor verder.
Km 46,3 na een bruggetje, laat een vertakking links liggen (naar La Pérelle) en rechtdoor verder.
Km 46,5 2e vertakking naar links (naar La Pérelle): rechtdoor verder (weinig gebruikt weggetje, overgroeid met
gras).
Km 47,2 aankomst op de weg: linksaf.
Km 47,3 rechts: wasplaats (beeld van Jeanne d'Arc als herderin).
Km 47,4 kruising van de D68: rechtsaf.
Km 48,6 kruising: rechtdoor, richting Lavau, Serres, camping.
Km 49,2 kruising van Priche (L'Orme Guérin): rechtdoor.
Km 50,0 kruising van de D73 in Fontenay (Stop): er tegenover verder, richting Thevet.
Km 50,2 Les Ormeaux: verlaat de D68 en neem de grindweg naar links.
Km 51,0 kruising van wegen: rechtdoor verder, stijgend.
Km 51,5 aankomst op een weg: linksaf.
Km 52,2 kruising: neem er tegenover de grondweg (wandelroute), steeds rechtdoor.
Km 53,2 na een vertakking rechts, een brug oversteken: steeds rechtdoor.
Km 53,5 terug op het asfalt: rechtdoor.
Km 54,7 kruising (Le Champ Viallard): neem de C3 naar links.
Km 54,8 bordje Lacs (Rue Laisnel de la Salle): rechtdoor.
Km 55,0 kruising: linksaf, naar de kerk.
Km 55,3 Lacs: kerk – kruising van de D73: oversteken en neem tegenover de kerk de Rue Saint-Martin.
Km 55,5 kruising: linksaf. Na 50m, steek een nieuwe kruising over en ga er tegenover verder, langs een
voetbalveld en een wijkje.
Km 55,9 kruising: rechtsaf en rechtdoor.
Km 56,6 Rue des Eglantines (Les Péradores).
Km 57,0 kruising: op de weg er tegenover verder (verboden voor voertuigen), deze gaat over in een grindweg
(binnenkort geasfalteerd), door het industriegebied.
Km 57,3 kruising: rechtdoor.
Km 57,5 aankomst op de D73 (La Croix Félix), neem links de Rue de la Croix Félix, rechtdoor, afdalend.
Km 57,9 kruising van de D943 (Stop): neem er tegenover de Rue du Maquis. Neem na 50m links de Chemin
des Envergeons.
Km 58,2 kruising: neem rechtsaf de Rue des Crosses (5t). Brug over een kanaaltje.
Km 58,5 kruising: neem rechtsaf de Rue du Pont aux Laies en passeer de brug over de Indre.
Km 58,6 aan het einde van de brug, neem linksaf de Rue du Moulin Borgnon, vervolgens na 10m rechts een trap
omhoog.
Km 58,7 aankomst Rue de l'Abbaye: linksaf, vervolgens na een bocht naar rechts, weer naar links, de Rue SaintRoch. [MONTGIVRAY (C)]
Km 58,9 Place du Dr Vergne: neem na 20m rechts de Rue des Boeufs.
Km 59,0 LA CHÂTRE (RP-APD-CH-C-FJT-H) (winkels, diensten): kerk (Place Maget). Verder via de Rue
Accolas richting het gemeentehuis. Loop links om het gemeentehuis heen en neem rechts de Avenue George
Sand, rechtdoor. [POULIGNY-NOTRE-DAME (AP)]
Km 59,5 rotonde (Place Jean-Louis Boncoeur) vervolgens rechts de Place du Champ de Foire: rechtdoor verder
via de Avenue George Sand.
Km 59,7 kruising: neem rechtsaf de Rue Frédéric Chopin, richting Parc des sports.
Km 59,9 neem de 1e straat links (Rue Barbadault) en rechtdoor.
Km 60,1 einde weg: (voorrangsaanduiding): linksaf (Rue des Prés Burat) en verlaat La Châtre, terwijl je het
sportpark links laat liggen.
Km 60,8 kruising: steeds rechtdoor verder (richting Le Colombier).
Km 61,0 neem het grasweggetje schuin naar rechts (stevige eik).
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Km 61,8 aankomst op een asfaltweggetje - «Le Terrier Jayard» - rechtdoor.
Km 61,9 kruising - rechtdoor.
Km 63,1 watertoren - splitsing - ga linksaf en meteen daarna rechtsaf, een grasweggetje in (langs
afvalcontainers).
Km 64,1 kruising met een asfaltweg - rechtdoor – (markering GR654 en Association Berry).
Km 64,2 boerderij aan uw rechterhand – rechtdoor over het onverharde weggetje.
Km 64,6 kruising van onverharde wegen – ga linksaf (markering GR) (Let op: volg de GR 654 tot u SARZAY
verlaat – hoek begraafplaats – markering wit en rood).
Km 65,6 aankomst in «Petit Chenil» - ga rechtsaf en meteen daarna linksaf, een klein straatje in, steek via een
bruggetje de Couarde over- vervolg via het grasweggetje.
Km 65,8 aankomst op een asfaltweggetje, ga rechtsaf.
Km 66,2 aankomst op de D51: ga linksaf.
Km 66,9 dorpsingang [SARZAY (CH-C-G-APD) (winkels, restaurants)]. Kruising: rechtdoor.
Km 67,2 centrum dorp: laat de zijstraten rechts liggen - rechtdoor.
Km 67,3 bij de hoek van de begraafplaats, vlak voor de kruising D51/D41 – steek schuin rechts de parkeerplaats
over en neem het grasweggetje richting een kruis, via een wandelpad ENS. Volg vanaf hier weer de
markering van het Jacobsgenootschap.
Km 67,4 kruisbeeld, rechtdoor verder via het grasweggetje.
Km 69,0 neem rechts het bruggetje (of de doorwaadbare plaats) over de Vauvre. Na 50m: aankomst op de D51a
in Vignonnet (kruis): ga linksaf.
Km 69,1 kruising: rechtsaf, vervolgens steeds rechtdoor.
Km 69,8 kruising / driehoek: linksaf (markering GR).
Km 70,0 kruising van Bellevue (kruis): rcehtdoor.
Km 70,7 kruising van de D19 in Montabin (Stop): linksaf (markering GR).
Km 70,9 kruising: verlaat de D19 en ga rechtsaf, richting Denormandie Fleurs, GAEC de l'Abbé.
Km 71,9 kruising: linksaf (bordje wandelroute).
Km 72,1 VARENNES (gemeente Fougerolles, CH), verder en passeer de brug over de Gourdon.
Km 72,2 kruising (kruis): rechtsaf, richting Le Beau. Na 50m, 2e kruising: rechtdoor.
Km 72,5 voor de boerderij Les Traits, linksaf (haarspeldbocht) een grindweg, die steil omhoog gaat.
Km 73,1 aankomst op een weg (markering GR): oversteken en ga er tegenover verder via een weggetje,
afdalend.
Km 73,8 boerderij Le Sachet (asfalt): rechtdoor verder, stijgend.
Km 73,9 verlaat de weg en neem rechts een asfaltweggetje (markering GR).
Km 74,4 kruising: er tegenover verder via het met gras begroeide weggetje (markering GR).
Km 74,9 het graspad gaat over in een grindweggetje.
Km 75,0 passeer de doorwaadbare plaats of het bruggetje over het beekje de Aubord.
Km 75,2 Le Pritemoux: rechtdoor verder via de weg.
Km 75,4 kruising (Les Entes): rechtsaf.
Km 75,6 kruising van de D51: linksaf (Begin van de markering op de grond, met bronzen schelpen (logo van de
Voie de Vézelay), geplaatst door de gemeente Neuvy-Saint-Sépulchre, op initiatief van de Amis et Pèlerins de
Saint-Jacques de la voie de Vézelay).
Km 75,9 kruising (kruis): rechtdoor.
Km 77,0 kruising (kruis): rechtdoor.
Km 77,2 kruising van de D38: linksaf (Rue du Maréchal Joffre).
Km 77,5 kruising van de D927 NEUVY-SAINT-SEPULCHRE (G-C-HR) (winkels en diensten): kerk basiliek. Verder vanaf de Place du cardinal Eudes via de D38 (Rue du Maréchal Foch), richting Cluis,
Aigurande.
Km 77,6 voor de kruising, neem de straat rechts, richting een «plan d'eau» (= waterpartij), centre de loisirs (=
recreatiecentrum), en loop langs het «plan d'eau» van Bouzanne. (Einde markering bronzen schelpen).
Km 78,4 terug op de D38: rechtsaf verder, rechtdoor.
Km 78,8 voor de kruising, verlaat de D38 en neem een weggetje naar rechts (doodlopend), richting Le Terrier
(bordje wandelroute).
Km 79,0 passeer een bruggetje, waarna een splitsing: linksaf, de weg volgend.
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Km 79,3 einde van het asfalt: verder via het grasachtige, onverharde weggetje er tegenover (lastig als het flink
heeft geregend).
Km 80,2 aankomst op een weg (kruis): rechtsaf, stijgend.
Km 80,4 kruising: links verder via de weg.
Km 80,9 na het bordje « Le Grand Vineuil », kruising (kruis): neem rechtsaf een grindweg, en steeds rechtdoor
verder.
Km 82,4 kruising van Boulimbert (kruis): linksaf en dan, na 50m, rechts (verboden 3,5t) (markering GR). (nb:
voor MOUHERS (G) (café-restaurant) weg volgen).
Km 83,0 kruising (kruis): rechtdoor (verlaat de GR, uitzicht op Mouhers).
Km 83,6 kruising van de D38: rechtsaf.
Km 83,7 verlaat de D38 en neem de weg naar links (5t), richting La Grange.
Km 84,2 kruising (kruis): rechtdoor.
Km 84,5 2e kruising (kruis): rechtsaf, afdalend naar Cluis-dessous.
Km 84,9 terug op de D38 (Stop): er tegenover verder, de brug over, omhoog naar Cluis-dessous.
Km 85,3 Ruines van het fort van Cluis-dessous.
Km 85,4 vertakking: linksaf naar de kapel van Notre-Dame de la Trinité.
Km 85,9 bordje « Cluis » : Rue de la Croix de Mission.
Km 86,2 kruising van de D54: rechtsaf (Rue du Château), richting Badecon, Orsennes.
Km 86,3 CLUIS (RP-CH) (winkels, diensten, restaurants): kerk. Verder via de Rue de l'église.
Km 86,4 kruising: steek de Place du Marché over, richting Pommiers, Orsennes. Verder via de Rue de la Prison
en de Rue du Champ de foire (D38, richting Orsennes, Eguzon).
Km 86,5 neem rechtsaf de Rue Berton, ga vervolgens links (doodlopend) naar het viaduct, steeds rechtdoor.
Km 87,1 verlaat de weg en ga rechtdoor verder via een grindweg naar het viaduct (markering GR).
Km 87,3 splitsing van wegen: linksaf.
Km 87,5 viaduct van Cluis: oversteken (mooi uitzicht).
Km 88,0 aan het einde van het viaduct: daal het talud naar links af via een pad (blauwe markering), voor de
brug.
Km 88,1 aankomst op de weg: rechtsaf, stijgend. Na 50m, op de kruising: linksaf en loop door het gehucht
Neuville.
Km 88,7 kruising van de D38 (Stop): rechtsaf, stijgend, steeds rechtdoor.
Km 90,9 bordje Hallé: rechtdoor.
Km 91,2 kruising (Place de la chapelle): linksaf en neem het weggetje er tegenover (Route des vieux Puits),
richting Frûlon.
Km 91,5 splitsing: neem rechtsaf de Route du Lavoir (D30E), voor de villa « Mon rêve ».
Km 91,7 kruising (vijver/wasplaats): er tegenover verder via de D30E, steeds rechtdoor.
Km 93,7 kruising van de D45 (Stop): rechtdoor, richting Pommiers.
Km 94,6 aankomst via de Rue des Chaumes en kruising van de D48 (Stop). POMMIERS (postkantoor, bartabac, brood): kerk (op 100m, rechts). Neem de D48 naar links.
Km 94,8 kruising (kruis): neem de D45 naar rechts, richting Cuzion, Gargilesse.
Km 95,5 kruising: verlaat de D45 en ga rechtsaf, richting Longirard, La Motte, Château Gaillard.
Km 96,0 laat een weg links liggen en ga rechtdoor verder.
Km 96,6 bocht: (Als je de weg rechtdoor volgt, kun je via Longirard, La Motte en Château Gaillard lopen; je
komt dan na 3,2km bij een betonnen doorwaadbare plaats over de Terron – onmogelijk om over te steken als
er veel water staat – waarna je omhoog loopt naar Les Minières, 300m verderop). Verlaat de weg en neem
een grindweg er tegenover, die je na 20m verlaat om meteen rechtdoor verder te gaan via een met gras
begroeid pad (lastig begaanbaar als het flink heeft geregend).
Km 97,6 laat een weggetje links liggen en ga rechtdoor verder, afdalend, naar de weg.
Km 97,7 aankomst op de D48 (Gevaarlijk!): linksaf.
Km 98,2 in de tweede bocht naar rechts, verlaat de D48 en neem links een onverharde weg, afdalend (bordje
wandelroute). Steeds rechtdoor verder via het weggetje, de bodem van de vallei volgend, en daarna weer
omhoog.
Km 99,6 het weggetje wordt een grindweg: rechtdoor.
Km 99,8 kruising: linksaf.
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Km 99,9 aankomst op een weg: naar links verder, rechtdoor.
Km 100,1 Les Minières (links ankomst van de weg van Château Gaillard via de doorwaadbare plaats over de
Terron).
Km 100,7 negeer zijweg rechts.
Km 101,5 kruising van de D40: rechtdoor, richting gemeentehuis.
Km 101,6 GARGILESSE (G-CH) (postkantoor, restaurants): kerk (links, op 50m, boven het kasteel).
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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
SAINT-AMAND-MONTROND 18200
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 (1 april tot 30 september).
FJT - Foyer des Jeunes Travailleurs - 34-36 rue de la Brasserie - tel 02 48 62 01 30
H - "de l’Ecu" - 9 rue de l’Ecu - tel : 09 77 99 7016 of 02 48 96 32 65 en 06 47 24 29 65 - (pelgrimstarief).
HR - Relais Mercure l’"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 Guiguon - 6 rue de Juranville - tel : 02 48 61 85 07 et 06 78 68 94 10
ORVAL 18200 km 2,6
H - "Fast Hôtel" - route de Lignières - tel : 02 48 82 18 21
BOUZAIS 18200 km 5,1 - cumul tronçon : 5,1 km
RPV - Pelgrimsherberg « Voie de Vézelay » - 49, rue du Pont - tel : 02.48.96.88.79 – (maaltijd - nternetverbinding
beschikbaar) (15 maart tot 15 oktober) dagelijks om 16.00 uur open - (vooraf bellen).
LOYE-SUR-ARNON 18170 km 12,5 - cumul tronçon : 17,6 km
APD - Isabelle en Gérard LOUP MILLERET - « Le Grand Planche », 2 km voor het centrum tel : 02 48 60 55 89 - 06 73 83 00 68 - weiland ter beschikking (paarden, ezels), mogelijkheid tot kamperen - minstens
daags ervoor bellen.
RP/C - Refuge pèlerin privé Voie de Vézelay - Paul Gravost - "Relais de Forêt Vieille" - weiland ter beschikking (voor
paarden, ezels) - mogelijkheid tot kamperen - tel : 02 48 96 58 30 - (levensmiddelen ter plekke) - rechtdoor, neem na
700m de 2e weg links na de kruising van La Croix des Bourses (gemarkeerd). Reservering verplicht.
ARDENAIS (vlakbij de route) (café)
CH/APD - Christine RABO - "Les Verts Prés" - Le Breuil Bourgouin (5km ten zuiden van de route) - REIGNY 18270 tel : 06 73 58 91 38 - mail : lesvertspres@orange.fr - Tijdig reserveren (Haalt pelgrims op bij de kerk van Ardenais).
Mogelijkheid avondmaalijd - Wei voor paarden/ezels - website : www.lesvertspres.fr
LE CHÂTELET-EN-BERRY 18170 km 10,4 - cumul tronçon : 28 km
CH-HR - "du Pont Bayard" – 59 Grande Rue - tel : 02.48.61.67.66
G - Gîte privé (Mr François) 2, rue Sainte-Laurette - tel : 02.48.56.38.71 en 06 32 05 61 08
SAINT-JEANVRIN 18370 km 7,0 - cumul tronçon : 35 km
APD - 3km na Le Châtelet en 2,4km voor Saint-Jeanvrin - M. Mme Rostaing - La Petite Preugne - weiland ter beschikking
(voor paarden, ezels) - tel : 04 94 28 65 23 en 06 21 89 84 35 - (vooraf bellen).
CHATEAUMEILLANT 18370 km 5,6 - cumul tronçon : 40,6 km
G/C - Gîte pèlerin municipal en gîtes d'accueil, Etang Merlin, route de Vicq-Exemplet (D80) - tel 02.48.61.31.38 (camping)
APD - Christiane en Jean-Marie Nicolet - 2 rue des Fossés (tegenover het Maison de la Presse) - tel : 06 12 93 62 06
of 06 48 73 59 86 et 02 48 61 43 63 - overnachting in een stacaravan in een tuin dichtbij het centrum - keuken - één
kamer met een tweepersoons bed en één kamer met twee eenpersoons bedden - op basis van "donativo" - daags
ervoor reserveren.
CH - Mme Chabbert - 9 avenue Antoine Meillet - tel : 02 48 61 40 64 - (vooraf bellen)
NERET 36400 km 5,3 - cumul tronçon : 45,9 km
C - Aire "Le Bonhomme" Mules - tel : 02 54 31 46 11 - (1 april tot 1 oktober)
APD - Domaine de "La Tremble" - Mme LAMOTTE - tel : 02 54 31 42 36 en 06 67 39 56 10 - vooraf bellen
MONTGIVRAY 36400 km 11,7 - cumul tronçon : 57,6 km
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C** - municipal "Solange Sand" - 2, rue du Pont, op 2,5km, aan de oever van de Indre - tel : 02.54.06.10.34 of
02.54.06.10.36 (15 maart tot 15 oktober)
LA CHÂTRE 36400 km 1,5 - cumul tronçon : 59,1 km
F.J.T. - Foyer jeunes travailleurs – 23 rue George Sand - tél : 02.54.06.98.92 - 06.38.31.84.24
AP - Maison d'accueil (Association Ressource) - Le Beau à 36160 Pouligny-Notre-Dame (op 15km naar het zuiden via de
D940) - tél : 02.54.30.15.14 - daags ervoor bellen om opgehaald te worden in La Châtre (en terug)
APD - Anne Pekny - 31, rue du Maquis - tel : 06.03.15.41.85 - vooraf bellen
APD - Josiane Pirot - 13, rue du Moulin Borgnon - tel : 06 63 13 11 45 - weiland ter beschikking (paarden, ezels),
mogelijkheid tot kamperen - minstens daags ervoor bellen.
RP - Presbytère 9 rue de Bellefond - tel : 02 54 48 02 28. bel tot vrijdag voor een overnachtingsplek in het weekend.
HR** - "Le Lion d'Argent/Les Tanneries" - 2, avenue du Lion d'Argent - tel : 02.54.48.11.69 en 02.54.48.21.00
HR** - "Café du Commerce" - 9, place du Marché - tel : 02.54.48.00.25
H** - "Notre-Dame" - 4 place Notre-Dame - tel : 02 54 48 01 14
C - Camping " Val Vert en Berry" - op 2km van punt 57.9km, richting Briantes - het hele jaar geopend, het restaurant is
alle dagen open van eind mei tot eind september. - tel : 02 54 30 13 51 of 06 73 16 11 55 - Een adres voor kampeerders
maar ook overnachting in vaste tenten. www.campingvalvertenberry.com
CH - Mme Berger - 32 rue du Capitaine Duguet - tel : 02 54 48 09 92 of 06 76 94 26 36
SARZAY 36230 km 8,2 - cumul tronçon : 67,2 km
APD - M. Fourny - 22 route de la Châtre - Le Petit Chenil (km 65,6) - Tel : 02 54 31 32 76 of 06 86 98 70 62 (vooraf
reserveren)
CH - kamers voor pelgrims - Mme Compagnon - 20 route de la Châtre - Le Petit Chenil- Tel : 02 54 30 00 78
of 06 12 62 35 38 – Pelgrimstarief op vertoon pelgrimspaspoort – reserveren gewenst - open van april tot september.
CH - M.Mme Richard en Françoise Hurbain - Château de Sarzay - Tel : 02 54 31 32 25
C/G - « Ferme d’Hélice » - M. Abraham Seewalt - 25, Fragne (op 2,2 km, aan de D41) - Tel : 02 54 31 33 43.
FOUGEROLLES 36230 village de Varennes km 4,4
CH - Mme Hoffman - tél : 02 54 31 33 20 - voormalige Cisterciënser abdij (XII-XVIIIe) : overnachtingsplek voor pelgrims
NEUVY-SAINT-SEPULCHRE 36230 km 5,4 - cumul tronçon : 77,6 km
G de groupe - "Le relais de la Vieille Route" - (M.Mme Beaufrère) - 11, rue du Maréchal Foch - tel : 02.54.30.93.48 of
06.80.76.93.80 of 06.85.33.57.62
C*** municipal + R - "Les Frênes" - rue de l'Augère - tel : 02.54.30.82.51 of 06.77.24.91.95 - (15 juli tot 15 september)
HR - "La Charette" Chez Nicolas - 21 place du Champ de Foire - tel : 02 54 30 81 79
MOUHERS 36340 km 4,9 - cumul tronçon : 82,5 km
G - Mme Thoonsen - Les Loges-Bonavois - tel : 02 54 31 26 60 - na 1,5 km via de D75a, naar rechts
CLUIS 36340 km 4,2 - cumul tronçon : 86,7 km
RP - Refuge pèlerin - 2, rue du Prieuré (Mme AMPEAU) - tel : 02.54.31.26.36 – (Mme WEBER) – tel : 02.54.31.22.57
CH - "Chez Nous" 9, rue de l'église (zuidzijde) - tel : 02 54 31 20 77 - e-mail : pascalmira@gmail.com
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GARGILESSE-DAMPIERRE 36190 km 15,3 - cumul tronçon : 102 km
HR – Des Artistes – Le Bourg – tel : 02.54.47.84.05
G - Gîte municipal de groupe - Ferme du Château, place de l'Eglise - tel : VVV (Office de Tourisme) 02.54.47.85.06 of
gemeentehuis (Mairie) 02.54.47.83.11
G - "Le Haut Verger" - Mme Bambi - route du Pin (D40) - tel : 02 54 60 16 54 of 06 12 95 30 35
à La Chaumerette (op 1,5km van de D39, op de weg van de stuwdam van La Roche-au-Moine) :
G - Gîte "La Chaumerette" - tel : 02.54.47.84.22
C - "Le Chaumerette" - tel : 02.54.47.84.22 (hele jaar open) – pelgrimstarief L’Auberge tel : 02.54.60.16

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.

www.vezelay-compostelle.eu
Correspondentie : Association des Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay,
8, rue des Ardillers 16000 ANGOULEME - FRANKRIJK
Routebeschrijving en overnachtingsadressen van de Voie de Vézelay – Zuidelijke tak via Nevers – Deel 3S van Saint-Amand-Montrond naar Gargilesse pagina 10 van 10

