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 2N
van La Charité-sur-Loire naar Bourges: 62 km
laatst bijgewerkt op 30/11/2018

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 het departement Cher, wordt de pelgrimsweg Voie de Vézelay gemarkeerd door het Genootschap «
Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle en Berry » (Europese markering). De markering kan afwijken
van deze beschrijving.
Plaatsnamen in vet verwijzen naar het einde van het document, waar overnachtingsadressen en
winkels en/of diensten worden vermeld.
Km 000 LA CHARITE-SUR-LOIRE (RP-C-HR-H-CH) (winkels, diensten, restaurants): kerk Notre Dame –
Neem de Rue du Pont, steek de kade over en ga verder over de stenen brug (N151: gevaarlijke weg) over de
Loire – over het eiland en door de voorstad, dan via de 2e brug over een zijtak van de Loire.
(Grens van de departementen Nièvre en Cher).
Km 0,6 einde van de brug.
Steek de kruising over en neem het voetpad er tegenover, parallel aan de N151, links
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Km 2,0 Steek de brug over het kanaal langs de Loire over en ga aan de linkerkant van de N151 verder
(Opletten!).
Km 2,2 kruising met de D45: 200m rechtdoor.
Km 2,4 verlaat de N151 en neem rechts de Route du Domaine de la Chapelle/Les Thureaux.
Km 2,6 loop door het gehucht Les Thureaux.
Km 2,8 in een bocht (links een reservoir): neem het weggetje links tussen bomen, richting Domaine de La
Chapelle.
Km 3,0 steek een beekje over.
Km 3,9 aankomst op een kruising: neem links de D198 (Route de Jarnay) richting l’Etang en de N151.
Km 4,5 L’Etang: vlak voor de N151: neem een weggetje rechts, eerst tussen huizen door en dan door bos,
richting Le Champ du Renard – Bij het verlaten van het bos: rechtdoor verder, door velden.
Km 6,4 Le Champ du Renard (asfalt): rechtdoor verder.
Km 6,6 kruising: rechtdoor, naar La Tuilerie.
Km 7,0 La Tuilerie: rechtdoor.
Km 7,5 kruising: linksaf richting Sancergues.
Km 8,6 aankomst op de N151 (Opletten!): rechtsaf (voetpad links), Saint-Germain-des-Champs in en rechtdoor
verder naar Sancergues.
Km 9,4 brug over de Vauvise: loop Sancergues in via de Grande Rue.
Km 9,6 SANCERGUES (HR) (winkels en diensten): kerk – Place Saint-Jacques – Verder via de N151.
Km 9,9 kruising met de D72 en de D6: neem de D6 (Avenue de la Libération) naar links, richting Garigny,
Nérondes.
Km 10,2 draai naar rechts naar het college, en laat de Rue des Points links liggen.
Km 10,3 linksaf de Rue de Tannois in, langs het college.
Km 10,5 einde van het asfalt: verder via het slingerende onverharde weggetje, door velden.
Km 10,9 gebouwtje met plat dak: ga verder, licht stijgend.
Km 11,2 vertakking links: schuin rechts verder (richting watertoren).
Km 11,4 vertakking: volg het weggetje dat naar links draait.
Km 11,8 Les Petites Maisons: loop er links omheen.
Km 12,0 aankomst op de D25: neem de weg naar rechts tot Charentonnay.
Km 13,2 CHARENTONNAY: kerk. Verder via de D25.
Km 13,8 kruising (wegkruis): neem de D51 naar rechts, voor het gemeentehuis, en dan 20 m verderop: links de
D72, richting Couy.
Km 14,7 kruising: neem het weggetje naar rechts.
Km 15,0 einde van het asfalt, rechtdoor op onverhard weggetje.
Km 15,5 aankomst op een asfaltweg: linksaf.
Km 16,8 Pouligny: rechtdoor.
Km 17,5 laat de Route de la Métairie haute rechts liggen en ga rechtdoor verder. [na 300 m: Bordonnat,
gemeente SEVRY (ADP), links, 800m].
Km 18,0 afdaling naar links en oversteek van een beekje.
Km 18,9 kruising met de D72E (wegkruis La Croix Ste-Anne) : linksaf om naar Couy te gaan [Mesangarde, gemeente SEVRY (ADP) rechts, minder dan 2km].
Km 20,0 COUY (café-tabak-kruidenier): kerk (Place de la Libération) – Rechtsaf de D53 op, richting
Baugy/Chaumoux.
Km 20,6 kruising: neem het asfaltweggetje naar links richting het wegkruis, loop dan via een grasweggetje
rechts om een groot huis heen, een haag volgend.
Km 21,4 Le Marigny: aankomst op een weg, rechtsaf.
Km 22,4 weer op de D53: oversteken en neem het gras weggetje rechtdoor.
Km 22,7 kruising van wegen: linksaf, verder stijgend, volg de heuvelrug door velden.
Km 23,9 kruising rechtdoor verder. Langs alleenstaand huis (rechts).
Km 24,5 weer op de D53: schuin rechtsaf.
Km 24,8 kruising: neem een weggetje naar links richting l’Etang de Pignoux.[Les Chapelles (CH) rechts, 2
km]
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Km 25,0 boerderij van l’Etang de Pignoux; verlaat het asfalt voor de boerderij en ga rechtdoor via een
onverhard weggetje, een hoogspanningslijn volgend – na 50m: steek een bruggetje over en ga daarna
rechtsaf op een kruising van wegen (witte slagboom rechts) – Rechtdoor verder tussen omheiningen en
hagen.
Km 26,6 het weggetje gaat over in asfalt (huis): ga verder.
Km 26,7 kruis de D93 en neem het weggetje rechtdoor.
Km 26,9 bijenkasten rechts.
Km 27,1 0 links, markering «eau» (= water).
Km 28,1 boerderij van Montifault (gemeente BAUGY) (APD): laat de grindweg rechts liggen en ga verder via
het weggetje er tegenover.
Km 28,9 aankomst op het asfalt (fabriek links): volg de weg (Chemin de Montifaut).
Km 29,5 begraafplaats links: rechtdoor.
Km 29,7 eind («Stop»): schuin rechtsaf; D12
Km 30,1 eind bij gemeentehuis («Stop»): rechtsaf D10 (Rue du 8 mai 1945) dan links de D12 (Rue du Gué
Joye).
Km 30,3 BAUGY (RP) (winkels en diensten): kerk. Volg de D12, richting Villabon en Bourges (let op: drukke
weg).
Km 33,9 bordje Villabon.
Km 35,0 VILLABON(RP) (bakkerij, post): kerk – vervolg de D12, richting Bourges.
Km 35,4 Croix Saint-Abdon: verlaat de D12 en neem rechts de Rue de Brécy, die verderop een onverhard
weggetje wordt, richting het bos
Km 36,1 vertakking rechts: blijf het weggetje rechtdoor volgen, door het Forêt communale de Villabon.
Km 37,0 kruising bij het verlaten van het bos: neem de laan links, naar de weg.
Km 37,4 aankomst op de D12: rechtsaf.
Km 38,6 kruising met de D157: rechtsaf, richting Brécy.
Km 39,6 aankomst op de N151 («Stop»): oversteken en rechtdoor verder, naar Brecy – (Let op het verkeer)
Km 40,6 kruising van de D52: links verder, je loopt Brécy in.
Km 40,8 BRECY (GP-G-CH) (winkels en diensten): kerk.
Km 40,9 kruising - rotonde D12/D52 (Place Saint-Firmin): rechtdoor verder, via de D52 naar Sainte-Solange
(Rue saint Solange).
Km 43,7 kruising van La Maison neuve (kruis): rechtdoor.
Km 46,4 brug over de Ouatier.
Km 46,6 SAINTE-SOLANGE (winkels, apotheek, post): neem op minirotonde bij kerk schuin links de D46
(Rue Saint-Martin du Crot), richting Moulins-sur-Yères/Vignoux/Les Aix.
Km 46,7 op driesprong schuin rechts de D155, richting SAINT-GERMAIN-DU-PUY (HR-CH) (winkels en
diensten) (Route de Saint-Germain-du-Puy met brede grasberm).
Km 47,6 kruis de voormalige spoorweg: rechtdoor (bij het uitlopen van Sainte-Solange, links aan het eind van
velden: lindelaan en kapel van de martelares Sainte Solange, aan de oever van de Ouatier).
Km 48,6 in de bocht: verlaat de D155 en neem, schuin rechts na 20m, een grasweggetje, dat afdaalt naar bomen,
door velden
Km 48,9 Passage du Colin: doorwaadbare plaats of metalen bruggetje
Km 49,0 vertakking links: rechtdoor verder (weinig gebruikte weg).
Km 49,4 kruispunt van wegen: neem rechts het met gras begroeide weggetje, omhoog, door velden, in
noordelijke richting.
Km 49,9 kruising (bosje): neem het weggetje links, haakse bocht (oude Romeinse weg).
Km 50,4 kruising: steek de weg over en ga rechtdoor (links, de kathedraal Saint-Etienne, aan de horizon):
rechtdoor.
Km 51,5 onder een hoogspannningslijn door (laat een weggetje links liggen): rechtdoor.
Km 52,3 kruising van wegen: rechtdoor.
Km 52,9 het weggetje gaat naar rechts, langs de oude weg, door een klein bos.
Km 53,2 aankomst op de D955 (Opletten!): oversteken en vervolg dan weer het weggetje, naar rechts.
Km 53,5 passage van een beekje (houten bruggetje): rechtdoor verder, steeds via de oude Romeinse weg.
Km 54,0 uitzicht op Bourges en de kathedraal.
Km 54,4 je komt op asfalt (La Guenoisterie) (kennel): rechtdoor.
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Km 54,8 kruising van de D151 (Opletten!): oversteken en rechtdoor verder via een onverhard weggetje. (Het is
mogelijk dat u in 2015 te maken krijgt met werkzaamheden aan de nieuwe ringweg rond Bourges die hier
wordt aangelegd).
Km 55,0 Draai naar rechts en loop langs de ringweg naar het viaduct van de D33.
Km 55,9 Ga linksaf, steek het viaduct over, ga daarna weer linksaf, en loop terug langs de ringweg, opnieuw via
een onverharde weg.
Km 56,8 Draai naar rechts. U bent dan terug op de voormalige romeinse weg.
Km 57,7 je komt weer op asfalt (Rue Turly): bordje Voie de Vézelay – Steeds rechtdoor verder, tot de spoorlijn.
Achtereenvolgens: scholen, verkeerslichten, sportcomplex en universiteit, weer verkeerslichten.
Km 60,1 to : neem er tegenover de venue rnaud de og , afdalend.
Km 60,4 grote kruising van de RN151 (Route de la Charité) (rechts: Chemin de Saint-Ladre en de begraafplaats
Saint-Lazare: plaats van een voormalige leprozenhuis) – oversteken en neem de metalen voetbrug over het
spoor.
Km 60,6 na de brug: [naar het station en richting Saint-Doulchard voor het klooster van L'Annonciade (AHR)]
– Rechtdoor de Avenue Marx Dormoy, en steek de Yèvre over.
Km 60,9 brug over de Voiselle: rechtdoor verder via de Rue Edouard Vaillant.
Km 61,3 Place Saint-Bonnet – (links: de kerk Saint-Bonnet, met een reliek van Saint-Jacques): steek het plein
over en de Boulevard de la République, en neem rechtdoor de Rue Jean Girard.
Km 61,4 Place Gordaine (oude huizen – einde van de Romeinse weg): oversteken en neem de Rue Coursarlon
naar rechts (voetgangersgebied), omhoog (oude huizen met vakwerk).
Km 61,6 Links de Rue Porte jaune in, tot de kathedraal.
Km 61,9 Place Etienne Dolet.
Km 62,0 BOURGES (AHR-AJ-APD-C-HR-H-CH) (winkels en diensten, station SNCF) : kathedraal SaintEtienne (voorgevel).
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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
LA CHARITE-SUR-LOIRE 58400
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
SANCERGUES 18140 km 9,6 - cumul tronçon : 9,6 km
Hôtel Brasserie - "AUX BLASONS" - 44 Grande rue - tél : 02 48 72 53 23 en 06 07 26 66 86 - mail : auxblasons@bbox.fr tarieven "éco"
SEVRY 18140 km 9,5 - cumul tronçon : 18,9 km
APD - M. Mme DOUSSET - Mesangarde - tel 02 48 72 72 36 - 06 67 47 81 67 - (daags ervoor bellen).
APD - M. Mme POTIER - Bondonnat, op 800m, via het weggetje links voor de brug - tel : 02.48.72.74.14 - daags ervoor
bellen
GRON 18800 km 6,2 - cumul tronçon : 24,8 km
CH*** - (M. DESRATS) - Les Chapelles (op 2km, via een weggetje rechts, tegenover La route de l'Etang de Pignoux) tel : 02.48.68.51.49
VILLEQUIERS 18800 km 1,9 - cumul tronçon : 26,7
CH - (Mme Lainé) - Le Grand Azilon - op 700m, links, via de D93- tel : 02.48.26.15.34 et 06.81.01.82.41
BAUGY 18800 km 3,6 - cumul tronçon : 30,3 km
APD - M. en Mme DE LAMERVILLE - Montifault (2km voor het centrum) - tel : 02 48 26 19 97 en 06 79 29 66 91 - (daags
ervoor bellen).
RP - Refuge pèlerin municipal - 12 rue du Gué Joye - (sleutel bij het gemeentehuis - tel : 02.48.26.15.28)
VILLABON 18800 km 4,7 - cumul tronçon : 35,0 km
RP - Refuge pèlerin municipal - sleutel bij het gemeentehuis - tel : 02.48.69.21.64 of bij Mme Joëlle PROISSY tel : 02.48.69.25.54
FARGES-EN-SEPTAINE 18800 km 3 (niet aan de Voie de Vézelay, via de D36)
CH - (M. Rouet) - 7 route du Vieux Moulin - tel : 02.48.69.16.01
BRECY 18220 km 5,8 (vanaf Villabon) - cumul tronçon : 40,8 km
GP - Gîte pèlerin municipal - sleutel in bar/restaurant "Chez Claudette" - tel : 02.48.66.11.28
G - Gîte rural (onderdak mogelijk) - 9 rue Saint-Firmin - tel : 02.48.66.13.40
CH - accueil pèlerin (Mme Ferrand) - Benveau (4km noordelijk, via de D12) - tel : 02.48.66.12.66 (vooraf bellen, ook om in Brécy te worden opgehaald en daarnaar te worden teruggebracht).
CH - Claire KOHL - gehucht "Francheville" - 7 chemin de la Fauconnière - (5km ten oosten van Brécy) tel : 02 36 24 00 22 - mail : info@lafauconniere.com - website : www.lafauconniere.com - (vooraf bellen, ook om in
Brécy te worden opgehaald en daarnaar te worden teruggebracht).
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SAINT-GERMAIN-DU-PUY 18390 km 11,5 - cumul tronçon : 51 km
HR - Auberge de la Colombière - 36 rue Jean Jaurès à Fenestrelay - tel : 02.48.65.05.47
CH - (M. Jolly) - Domaine de Jacquelin - tel : 02.48.30.84.97
BOURGES 18000 km 9,7 - cumul tronçon : 62 km
AHR - Monastère de l’Annonciade in 18240-SAINT-DOULCHARD - 115 route de Vouzeron (D104) - tel : 02.48.65.57.65 (vooraf bellen).
AJ - Auberge de jeunesse Jacques Cœur - 2 rue Henri Sellier - tel : 02.48.24.58.09
APD - (M. Mme Melin) - 17 rue Fernault -tel : 02.48.65.25.57 - 06 45 77 98 32 (vooraf bellen).
C - camping municipal Robinson - 26 bd de l’Industrie - tel : 02 48 20 16 85 (maart tot november).
HR - Inter-Hôtel Le Berry** - 3 place du Général Leclerc - tel : 02.48.65.99.30
HR - Le Cygne** - 10 place du Général Leclerc - tel : 02.48.70.51.05
HR - Carnot* - 53 avenue Carnot - tel : 02.48.67.08.94
HR - Ibis Centre-Ville - 2 rue Vladimir Jankélévitch, quartier du Prado - tél : 02 48 65 89 99
H - Le Christina** - 5 rue de la Halle - tel : 02.48.70.56.50
H - Olympia Contact Hôtel** - 66 avenue d'Orléans - tel : 02.48.70.49.84
H - Saint-Jean** - 23 avenue Max Dormoy - tel : 02.48.24.13.48
H - La Nation* - 24 place de la Nation - tel : 02.48.24.11.96
H - de l'Etape* - 4 rue Raphaël-Casanova - tel : 02.48.70.59.47
H - Le Central Hôtel - 6 rue du Dr Témoin - tel : 02.48.24.10.25
H - Hôtel Arcane** - 2 place du Général Leclerc - tel : 02 48 24 20 87
H - Inter Hôtel les Tilleuls** - 7 place de la Pyrotechnie - tel : 02 48 20 49 04
H - Kyriad Bourges Sud** - 15 Le Hameau d’Icare - Route d'Issoudun-N 151 - tel : 02 48 20 14 30
H - Brit Hotel Olympia** - 66 avenue d'Orléans - tel : 02 48 70 49 84
CH - Les Arènes - 53 rue des Arènes - tel : 06 07 62 26 81
CH - Avaricum - 10 rue Viala - tel : 06 69 59 78 51
CH - Le Mozaïc - 3 rue Bertin - tel : 02 48 26 58 08 - 06 62 24 44 81
CH - Le Prinal - 7 rue du Prinal - tel : 02 48 24 92 84
CH - Les Marais - 68 chemin des Prébendes - tel : 02 48 70 12 66 - 06 83 13 41 44
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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