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Pelgrimsweg VOIE de VEZELAY van Vézelay naar Gargilesse en Eguzon 

 

ZUIDELIJKE TAK via NEVERS - Deel 1S 
van Vézelay naar Nevers : 105 km 

 

laatst bijgewerkt op 19/04/2019 
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 0,00 VEZELAY (AHR-AJ-CH-CH-HR-G) (winkels en diensten): vanaf de basiliek, door de straten Saint-

Pierre 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 op de kruising, rechtdoor op de D957.  

Km 0,8 in de bocht, rechtsaf de onverharde weg in (markering GR654).  

Km 1,0 splitsing: linksaf (toren van Saint-Père in zicht, beneden in het dal).  

Km 1,7 kruising, rechtdoor. 

Km 2,4 de onverharde weg gaat over in asfalt, loop Saint-Père binnen via de Chemin de Saint-Christophe; na 

50m, op het kruispunt: rechtdoor, langs een water.  
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Km 2,5 vertakking, neem de middelste weg.  

Km 2,6 kruising met de D958. (put): linksaf, richting de kerk. Ga verder langs de kerk, rechtdoor op de D958.  

Km 3,0 kruising met de D957 («Stop»), rechtsaf, steek de Cure over (let op: drukke weg).  

Km 3,1 na de brug, rechtsaf, de D36, richting Usy en Quarré-les-Tombes.  

Km 3,6 verlaat de D36 en sla rechtsaf een onverharde weg in, op de hoek van de camping (telefooncel).  

Km 5,3 passeer een beekje.  

Km 5,4 kruising met de D53: verder over de onverharde weg, door de velden. 

Km 6,8 aankomst op de D353, in Précy-le-Moult: rechtsaf. 50m verderop: plein met het gemeentehuis van 

Pierre-Perthuis: verder op de D353, die naar rechts draait.  

Km 7,2 laat de kleine Route de la Roche percée rechts liggen en ga verder op de D353.  

Km 7,8 aankomst in Pierre-Perthuis (links een gedenkteken voor de gevallenen, rechts een kruis).  

Km 7.9 brug over de Cure.  

Km 8.1 Pierre-Perthuis: kerk (rechts omhoog). Loop door het dorp, via de versterkte poort. Ga vóór de D958 

linksaf: een weggetje dat afdaalt richting Les deux ponts (rue des Deux Ponts).  

Km 8,3 kruispunt: ga verder, links naar beneden.  

Km 8,4 verlaat de weg die afdraait en neem het pad tegenover. Steek 50m verderop een bruggetje over het 

beekje de Soeuvres over en blijf het stijgende pad steeds rechtdoor volgen (oude Romeinse weg).  

Km 8,8 splitsing : neem het weggetje rechts (je verlaat hier dus de oude Romeinse weg), dat verder gaat langs 

weilanden (aan je rechterhand) 

Km 10,0 je komt weer op de oude Romeinse weg : ga rechtsaf 

Km 10,3 je komt uit op een weggetje (Chemin du barrage de Malassis) : rechtdoor, richting het kasteel van 

Domecy-sur-Cure.  

Km 10.8 kruising met de D453 (Place du Château): linksaf, om de gebouwen van de boerderij heen 

Km 11,1 kruising met de D127 (Place de Domecy). DOMECY-sur-CURE (APD-CH) [USY (CH)] [CURE 

(CH)]. Rechtdoor C6 (Route de Culêtre), richting Culêtre en Villars.  

Km 11,4 kruising: rechtdoor.  

Km 11,6 begraafplaats (waterkraan).  

Km 11,8 in de bocht, verlaat de weg en neem het pad naar rechts, omhoog (markering «VTT») en ga steeds 

rechtdoor (oude Romeinse weg).  

Km 12,8 kruising: rechtdoor.  

Km 13,3 kruising: rechtdoor, passeer een slagboom  

(grens van de departementen Yonne en Nièvre). 

Km 14,4 je komt uit achter het kasteel van Bazoches (stenen omheining): verder over een weggetje dat afdaalt.  

Km 14,5 passeer de ingang van het kasteel (kruis): vervolg de weg, afdalend naar het dorp.  

Km 15,0 Carrefour (= kruising) de Bourg-Bassot (kruis): vervolg het weggetje richting de kerk. 

Km 15,4 BAZOCHES (CH) (kruidenier, post): kerk. Er tegenover: verder naar beneden, tegen het 

eenrichtingsverkeer in. 

Km 15,5 steek de D958 over. Neem daar tegenover een onverhard pad dat sterk afdaalt, een beekje over steekt 

en weer omhoog gaat.  

Km 15,7 je komt uit op een weggetje, ga daar tegenover verder via een weg die omhoog gaat.  

Km 15,8 in de bocht: verlaat de weg en neem, linksaf, een onverhard pad dat omhoog gaat.  

Km 16,3 rechts: uitzicht richting de kerk van Saint-Aubin-les-Chaumes (XVIe eeuw) en, verderop, Vézelay.  

Km 16,8 Chapelle Saint-Roch, oude pelgrimsplek.  

Km 17,4 je verlaat het bos: volg het pad tussen velden en de rand van het bos.  

Km 17,5 kruising van paden: linksaf, langs het veld.  

Km 17,7 grenssteen Parc naturel du Morvan: Bois de Galloire. 

Km 18,0 vertakking van paden: rechtsaf, omhoog.  

Km 18,6 kruising: verder via het grindpad, dat afdaalt richting Neuffontaines, uitzicht op de kapel van Mont Sabot.  

Km 19,4 je komt uit op asfalt. 

Km 19,5 kruising met de D128: rechtsaf, het dorp in. Steek de brug over de Armance over.  

Km 19,7 Neuffontaines: kerk. Linksaf, de C4 op, richting Chitry, omhoog.  

Km 20,1 rood kruis (tussen 4 lindebomen): vervolg de C4.  

Km 20,8 kruising met de D42 («Stop» en kruis). Na 110m aan de rechterhand: Chemin de la chapelle du Mont 

Sabot. Oversteken en de C4 vervolgen, richting Chitry. 
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Km 21,2 vertakking: verlaat de C4 en neem het weggetje links, dan steeds rechtdoor.  

Km 21,9 Carrefour de la Croix de Mont Vieille: er tegenover verder, naar beneden (wasplaats).  

Km 22,5 Vignes-le-Haut; kruising: rechtsaf, naar beneden (kapel).  

Km 23,0 kruising met de D217 : linksaf.  

Km 23,2 Vignes-le-Bas; bij de ingang van het gehucht: verlaat de D217 en neem een onverhard pad naar rechts 

(op de hoek van het eerste huis); vervolgens, na 50m, op een kruising van paden: rechtsaf. Loop verder, 

tussen weilanden en velden door, flink omhoog (panorama). 

Km 25,0 aankomst in ANTHIEN (G-CH), in het gehucht Le Chemin, bij een splitsing (put): rechtsaf.  

Km 25,1 linksaf, omhoog.  

Km 25,2 kruising en «plein» van het gehucht (mooi wegkruis en putten); neem bij het wegkruis het met gras 

begroeide pad naar links, naar beneden (rue de la Messe).  

Km 26,1 je komt uit op de D6 (missie kruis): linksaf richting de kerk.  

Km 26,3 Anthien (kerk); neem de straat rechts van de kerk; 50m verderop, op de kruising: neem de D284 naar 

rechts en ga rechtdoor. Bruggetje over het beekje de Drémont.  

Km 28,2 kruising (rechts Chasseigne): rechtdoor. 

Km 28,3 kruising: verlaat de D284 en neem de C3 naar rechts, richting Sancy-le-Bas en Charpuis.  

Km 28,8 Sancy-le-Bas (kruis): rechtdoor.  

Km 28,9 vertakking: naar rechts, verder over de C3 (wasplaats).  

Km 29,4 kruising: rechtsaf, richting Charpuis.  

Km 30,0 Croix de Charpuis (APD), rechtdoor.  

Km 30,8 kruising : rechtsaf.  

Km 31,4 brug over de Auxois; 50m verderop: linksaf op een onverharde weg.  

Km 31,9 kruising van paden: neem, tegenover, de oude Romeinse weg, eerst onverhard en daarna, vanaf 

Buissons, geasfalteerd. 

Km 32,4 je komt uit op een weg (het kruispunt van Buissons in Cropigny): neem de weg naar links.  

Km 34,2 kruispunt (reservoir en bordje Corbigny): rechtdoor.  

Km 34,4 kapel (XVIIe eeuw), uitzicht  op de daken en de sequoia van Saint-Léonard. 

Km 34,7 kruis en kapel van Sarre (aan je rechterhand): verlaat de weg en neem een pad naar links, richting het 

kerkhof, je passeert de Fontaine Sainte-Agathe op 50m.  

Km 34,9 kerkhof (waterkraan): rechtdoor, via de Allée de la Fontaine Sainte-Agathe.  

Km 35,2 kruising: er tegenover verder via de rue de la Coulemelle.  

Km 35,6 rechtsaf, de Rue Gabereau in.  

Km 35,7 kruising: linksaf de Rue des Capucins in.  

Km 35,8 kruising: rechtdoor verder tot «Stop», daarna naar rechts om vervolgens de twee takken van het 

riviertje over te steken, via de rue Saulet. 

Km 36,0 CORBIGNY (RP-APD-HR) (winkels, diensten, restaurants) kerkplein aan de linkerhand. Bij «Stop»: 

rechtsaf naar het plein van het Hôtel de Ville (stadhuis), dan linksaf, de Grande rue in, en rechtdoor 

vervolgen via de Rue des Forges.  

Km 36,6 rotonde: er tegenover verder, via de Avenue Saint-Jean, richting Prémery, Nevers.  

Km 36,8 spoorwegovergang en vertakking. Rechtdoor verder via de Avenue Jules Renard (D977bis), richting 

Chitry, Prémery, omhoog lopend.  

Km 37,0 rechtsaf de doodlopende straat in, rechtdoor.  

Km 37,4 einde van het asfalt: rechtdoor over de grindweg, die omhoog gaat  (oude Romeinse weg). Links 

uitzicht op het kasteel van Chitry.  

Km 38,6 watertoren aan de rechterhand.  

Km 38,7 kruising van paden (wegkruis): rechtdoor verder, richting huizen, afdalend.  

Km 38,8 Maison de Jules Renard aan de rechterhand.  

Km 38,9 kruising: rechtsaf, daarna rechtdoor.  

Km 39,0 kruising (putten en wegkruis): rechtsaf. 

Km 39,2 kruising: linksaf, omhoog, richting de kerktoren.  

Km 39,3 CHITRY-LES-MINES (CH-Restaurant): kerk; Place Jules Renard: verder langs het monument voor 

de gevallenen en het monument voor Jules Renard, bij de hoek van het laatstgenoemde monument rechtsaf, 

afdalend; op de kruising: rechtsaf, naar de rivier, afdalend. [Olcy de NEUILLY (Halte-refuge)].  

Km 39,4 linksaf, de brug over de Yonne.  
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Km 39,6 aan het einde van de brug: volg de D977bis weer tot aan CHAUMOT (C), vlak vóór de brug over het 

kanaal.  

Km 39,7 steek de brug over het kanaal van de Nivernais over.  

Km 39,8 kruising: neem de tweede weg links (D181), stijgend.  

Km 40,1 kruising: rechtdoor verder.  

Km 40,3 kruising: linksaf, stijgend, richting Le Bouquin. 

Km 42,1 Le Bouquin (versterkte boerderij): rechtdoor verder, tussen het huis en een loods door (terugkijkend 

een mooi uitzicht op de Morvan).  

Km 43,4 kruising: rechtsaf, rechtdoor.  

Km 43,5 vertakking: linksaf, rechtdoor (mooie lindenlaan).  

Km 44,0 kerkhof (waterkraan): rechtdoor verder (aan de linkerhand een privé weg).  

Km 44,3 kruising van de D146 (100m verderop: Pazy, aan de rechterhand): linksaf.  

Km 44,5 kruising («Stop»): rechtsaf.  

Km 44,9 kruising van de Boîte aux Loups (afvalstation): rechtsaf.  

Km 45,1 kruising met de D147 (gemeentehuis van Pazy 50m verderop): er tegenover verder (bord 2t), dan de 

onverharde weg. 

(het weggetje gaat vlak langs de plek waar vroeger een quarantainelokaal was voor pelgrims die uit 

gebieden kwamen waar de pest heerste).  

Km 46,0 aankomst in Prélichy: neem er tegenover de D146 richting Guipy en ga steeds rechtdoor verder.  

Km 48,7 je loopt Guipy binnen (Route de Pazy), kruising (kruis): er tegenover verder.  

Km 48,8 kruising met de D135 (Place Saint-Michel): twee keer rechtsaf, richting de kerk, via de Route des Etangs.  

Km 48,9 kruising van de D977bis («Stop») GUIPY (G-CH-C) (café, post, kruidenier, restaurant) neem de 

D977bis naar links (Rue Saint-Jacques de Compostelle), richting Saint-Révérien, Prémery; Let op het verkeer!  

Km 49,3 verlaat de D977bis en neem de C1 naar links (Rue de la Chaume des Chiens), richting Vitry-Laché.  

Km 49,4 verlaat de C1, sla rechts een kleine weg in (Rue des Bouchons), richting Les Bouchons.  

Km 49,6 de weg gaat over in een onverhard pad, stijgend. Rechtdoor verder, tussen hagen.  

Km 51,6 aankomst op een kleine weg (de C2): linksaf, omhoog en ga rechtdoor verder,  

Km 52,5 het gehucht Brêches: loop door het gehucht.  

Km 52,7 kruising (kruis): laat een vertakking links liggen en ga rechtdoor verder.  

Km 53,9 La Maison rouge: rechtdoor verder, afdalend.  

Km 54,1 kruising met de D277: rechtdoor verder richting Saint-Révérien.  

Km 54,4 brug over de Vaucreuse.  

Km 54,6 in de bocht: verlaat de D277 en neem links de onverharde weg. Volg deze rechtdoor, daarna langs een 

beek verder (lastige passage bij slecht weer: modder en begroeiing), dan omhoog naar Saint-Révérien.  

Km 55,8 aankomst op de D977bis (kruis); bij aankomst in Saint-Révérien : linksaf. 

Km 56,2 SAINT-REVERIEN (RP) : gemeentehuis (refuge) en kerk (aan de rechterhand). Loop het dorp uit via 

de D977bis, richting Saint-Saulge en Prémery.  

Km 56,4 kruising met de D34 : Links verder via de D977bis.  

Km 56,6 kruising van de Route de Sainte-Saulge (D34): rechtdoor verder via de D977bis, stijgend, richting 

Moussy, Prémery.  

Km 56,7 bij het uitlopen van het dorp, vóór de bocht: verlaat de D977bis en neem een weggetje schuin rechts, 

omhoog (oude Romeinse weg).  

Km 56,9 vervolg de onverharde weg.  

Km 57,0 vertakking: linksaf, omhoog.  

Km 57,1 kruising van paden: er tegenover verder, de bosrand volgend.  

Km 57,6 aankomst op een kleine weg (huizen): linksaf.  

Km 58,0 terug op de D977bis (Opletten): rechtsaf. 

Km 58,2 Sancenay: verder; rechts uitzicht op de heuvel van Montenoison.  

Km 59,3 Les Ombreaux: steeds rechtdoor verder.  

Km 60,0 verlaat de D977bis en neem de kleine weg naar rechts («Stop»), richting Champlin, Le Tranchy, omhoog.  

Km 60,4 kruising: er tegenover verder, richting Moussy  

Km 60,6 kruising: laat de D977bis links liggen en ga rechtdoor verder, afdalend, naar de kerk.  

Km 61,0 plein en vertakking: rechtsaf, afdalend,  

Km 61,3 MOUSSY kerk, er tegenover rechtdoor verder, via de Rue de Croix.  
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Km 61,7 uitgang van het dorp.  

Km 62,1 terug op de D977 bis («Stop») (kruis): rechtsaf, rechtdoor (Let goed op het verkeer!). Brug over de 

beek de Montgazon.  

Km 66,1 Boulon [gemeente LURCY-LE-BOURG (CH)]: Carrefour des Fontaines met de D107 (kruis). 

[OULON (CH) 2km verderop, rechtsaf via de D107]. Neem de D107 naar links, richting Lurcy-le-Bourg, 

Nolay, omhoog. 

Km 67,0 Vilaine: loop het gehucht door, afdalend, rechtdoor via de D107.  

Km 67,7 brug over de Grenotte.  

Km 67,8 brug over de Nièvre; 50m na de brug: neem rechts de C3, richting Le Breuil,  

Km 68,9 Carrefour LE BREUIL (putten) (APD): verder via de C3 aan de rechterhand.  

Km 69,1 vertakking: links verder, rechtdoor.  

Km 69,6 kruising: rechtdoor verder, laat Le Gué rechts liggen.  

Km 70,1 kruising met de D38 («Stop»): rechtsaf.  

Km 70,8 bordje Prémery. 

Km 71,9 brug over de spoorlijn. Rechtdoor verder, Prémery in, via de Rue de Lurcy.  

Km 72,6 rechtsaf de Rue du Pavé in, rechtdoor tot het kasteel. Loop rechts om het kasteel heen en sla rechts de 

Rue de la Halle in, naar de Place de l'Eglise.  

Km 73,0 PREMERY (CH-C) (winkels, diensten, Kammern, restaurant). Rechtsaf de Rue de la Halle in, 

rechtdoor verder, steek het plein bij het gemeentehuis over, en neem de  Grande Rue.  

Km 73,4 kruising: neem er tegenover de D148 (Rue Auguste Lambiotte), richting Pourcelanges, Nolay. 

Rechtdoor verder, langs de fabrieken van Sobral.  

Km 74,5 vóór de spoorwegovergang: verlaat de D148 en neem de 2e grindweg naar rechts (Chemin du Laitier), 

tussen haag en hek, langs de spoorlijn.  

Km 74,8 kruising van paden: rechtdoor verder.  

Km 75,5 links naar de spoorwegovergang: je komt uit op asfalt; er tegenover verder, stijgend.  

Km 75,6 Carrefour de Pourcelanges: rechts een onverharde weg in, verder omhoog.  

Km 75,9 aankomst op de D148: neem de D148 naar rechts, stijgend.  

Km 76,0 laat de Route des Vallons links liggen en vervolg via de D148, stijgend, door het bos van Prémery. 

Km 77,4 vertakking: verlaat de D148 en neem de C3 naar rechts, richting Rigny , Bourgareau.  

Km 78,0 Rigny: rechtdoor verder, het gehucht door.  

Km 78,5 kruising : rechtdoor verder, laat de C9 (Nolay) links liggen.  

Km 80,0 Carrefour du Bourgareau (school): rechtdoor verder, via de D107.  

Km 81,2 kruising: verder via de D107; laat Rebarbe rechts liggen, in de bocht (doodlopende weg).  

Km 81,7 brug over de Renèvre.  

Km 81,9 2e brug over de Renèvre.  

Km 82,0 spoorwegovergang.  

Km 82,2 kruising: verlaat de D107 en ga linksaf.  

Km 82,7 kruising: verder langs de spoorbaan (laat de spoorwegovergang en het wachtershuisje n°107 links 

liggen), bruggetje.  

Km 83,4 Carrefour du Fourneau (rechts het kasteel van Belouse): linksaf, de spoorlijn over, dan meteen rechts 

via de D179, rechtdoor verder. Laat een doodlopende weg links liggen.  

Km 84,3 Mauvron: loop het dorp door en vervolg de D179. 

Km 84,8 kruising verlaat de D179 en neem een weggetje helemaal naar links (richting Fontaine-du-Bois), 

stijgend, en steeds rechtdoor verder. 

Km 86,3 kruising (links verboden voor alle voertuigen): steeds rechtdoor verder.  

Km 87,9 kruising (La Fontaine-du-Bois): rechtsaf, laat een doodlopende weg links liggen.  

Km 87,2 vervolg de weg die helemaal naar links draait (Route forestière de Poiseux).  

Km 88,3 kruising van bospaden (picknick plaats): volg de weg die naar rechts draait (Route forestière de la 

Quellerie), daarna aankomst in het wijkje Quellerie.  

Km 89,4 Rotonde: bij «Stop»: neem rechtsaf de Rue Roger Melnick, het wijkje in,  volg de weg naar beneden.  

Km 90,1 kruising (Rue de Villemenant/Route de Marcy): rechtdoor verder via de Rue Emile Frébault.  

Km 90,5 je passeert oude fabrieken.  

Km 91,1 Kruising van de D26 (rue de BALLERAY): er tegenover verder, via de Rue Masson. Neem vervolgens 

de eerste straat rechts, de Rue du Docteur BEAUME. 
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Km 91,2 Aankomst op de Grande Rue (D977). 

Km 91,3 GUERIGNY (RP-HR) (winkels, diensten, bus). Op de kruising: ga linksaf, richting Nevers (Grande 

Rue, dan Avenue Charles DARIAUX). 

(Voor de gemeentelijke pelgrimsherberg, 700 meter verderop: neem de Grande Rue naar rechts, dan de Rue 

Vauban en, na de overweg, de Rue du Général CHEUTIN. Gemarkeerde route. Vanaf de gemeentelijke 

pelgrimsherberg is er een gemarkeerde route terug naar de Pelgrimsweg van Vézelay, op het punt Km 91,3). 

Km 92,0 bordje einde Guérigny - begin Urzy-Demeurs.  

Km 93,1 kruising (in een bocht, na een bushalte): verlaat de D977 en neem rechts de  Rue de l'Usine (D207), 

richting Salle des Fêtes. Verder, afdalend, laat de Place de la Liberté rechts liggen.  

Km 93,5 neem rechts de brug over de Nièvre, op de hoek van een fabriek, passeer vervolgens een bruggetje. 

Bordje einde Urzy.  

Km 94,1 2e brug over de Nièvre.  

Km 94,3 Carrefour de Contre (Haras d'Urzy): er tegenover rechtdoor verder (Route de la Coquillerie).  

Km 94,8 Carrefour de Chantemerle (Bocage de Niffon): rechtdoor verder (Route de la Gare), langs de spoorlijn.  

Km 95,5 Le Plessis (voormalig station van Urzy) (links uitzicht op het kasteel van Bordes, XI-XVIIe eeuw). 

Km 96,3 kruising met de D148 (begraafplaats, waterkraan). [URZY (CH-restaurant)]. Rechtdoor verder via de 

D148, richting Varennes (links uitzicht op het kasteel van de bisschoppen van Nevers, XVIIe eeuw).  

Km 96,8 Carrefour de Vivier: verlaat de D148 en neem de VC 1 naar links, richting Pont-Saint-Ours.  

Km 96,9 Le Vivier: loop het gehucht door.  

Km 97,8 Carrefour du Foulon (kruis, 50m verderop, rechterkant): rechtdoor verder, laat Feuilles rechts liggen.  

Km 98,4 Luanges : loop het gehucht door.  

Km 98,9 na een eerste onverharde weg en vóór het bordje Les Buttes PONT-SAINT-OURS (HR): neem rechts 

de grindweg.  

Km 99,3 kruispunt van het kasteel van Luanges: rechtdoor, omhoog naar het bos.  

Km 99,5 laat een pad links liggen en loop verder. 

Km 100,0 brug over de snwelweg A77: rechtdoor verder.  

Km 100,1 kruising aan de rechterhand: rechtdoor verder.  

Km 100,3 verlaat de weg (die naar links draait, richting Les Lombreaux) en ga rechtdoor verder via de 

onverharde weg.  

Km 101,0 kruispunt van paden: rechtdoor verder. Het pad komt uit op het asfalt (Chemin de la Tuilerie) (CR16), 

verder door een woonwijk. 

Km 101,5 kruising (Geef voorrang): linksaf (Rue des Bruyères) (VC3).  

Km 101,6 kruising (missiekruis): rechtdoor verder via de Rue des Filles.  

Km 101,9 kruising, rechtdoor verder (uitzicht op de kathedraal).  

Km 102,2 verlaat de Rue des Filles; neem het weggetje rechts , naar beneden 

Km 102,5 kruising (Geef voorrang): neem links de Rue des Chaumottes (D207).  

Km 102,6 kruising (bord bebouwde kom Nevers): er tegenover verder via de Rue de la Pique.  

Km 103,0 kruising met de D977 («Stop»): rechtsaf (Rue Mlle Bourgeois), onder de spoorwegbrug door.  

Km 103,1 kruising (verkeerslichten): rechtdoor (dit is nog steeds de Rue Mlle Bourgeois). (Voormalige kapel 

Saint-Silvain en, er tegenover, voormalig leprozenhuis La Petite Vallière).  

Km 103,6 kruising/rotonde La Croix Joyeuse: oversteken, neem er tegenover de Rue Jean Jaurès, richting 

Centre-ville.  

Km 103,9 Place Chaméane (voormalige poort van Barre: toegang voor de pelgrims naar de oude stad): 

oversteken en neem er tegenover de Rue de la Barre, afdalend, richting de kerk Saint-Etienne. 

Km 104,1 kruising: neem links de Rue du Charnier. Kerk Saint-Etienne: loop rechts om de kerk heen, steek de 

Place de la Charte over en vervolg de Rue de la Barre naar links, dan de Rue Saint-Etienne.  

Km 104,4 Place Guy Coquille: steek het plein over, rechts omhoog en neem dan de Rue François Mitterrand 

naar links. Oude klokketoren.  

Km 104,6 Place Mancini: oversteken, neem er tegenover de Rue des Récollets, omhoog, richting de kathedraal, 

paleis van de hertogen (voormalig klooster van Récollets, XIII-XVIIIe eeuw).  

Km 104,8 Place du Palais ducal: oversteken, rechts langs de kathedraal via de Cloître Saint-Cyr.  

Km 105,0 NEVERS (AHR-APD-C-HR-H-RP) (winkels, diensten, station SNCF): noord-ingang van de 

kathedraal.   
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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 
G – Au cœur des Songes (donativon) -7 rue de l’horloge - Vézelay. Philippe Toulmé tél : 06 08 61 47 16 – 
terre2songes@yahoo.fr 
 
DOMECY-SUR-CURE 89450   km 11,1     
APD  -  M.Mme J.P. Perriot - 2 rue de la Guette - tel : 03.86.32.31.12 (daags ervoor bellen). 
CH  -  Gîte équestre Le Triangle (M.Mme Chasseigne) - 20 route de Cure, in USY (circa 3km.) - tel 03.86.32.38.99 
CH  -  Mme SCHWER - 3 grande Rue à CURE (op 1,5km van de D1279) - tel : 03.86.32.32.55 - vooraf bellen. 
 

BAZOCHES DU MORVAN  58190  km 4,3  -  cumul tronçon : 15,4 km 
CH  -  "Les Vieilles Vignes" - Mme Sabine Léon-Dufour - Champignolles (1km na het centrum, aan de Romeinse weg) -  

tel : 03 86 22 12 83 - sabineleondufour@hotmail.com - vooraf bellen. 
 

ANTHIEN (Anthien)  58800  km 9,6  -  cumul tronçon : 25 km 
G  -  Gîte "L'Esprit du Chemin" - Huberta Wiertsema en Arno Cuppen - Le Chemin (1 km voor het centrum van Anthien) - 

tel. 03 86 22 02 85 - www.espritduchemin.org - info@espritduchemin.org - van april t/m september. 
CH  -  Mme G. Bentley - Domaine de Dremont - tel : 03 86 22 04 54  avondmaaltijd mogelijk. 
APD  -  J-Cl. Raisonnier - L’Herminière - Charpuis (5 km voorbij het centrum van Anthien) - weiland ter beschikking (voor 

paarden, ezels)- tel : 03 86 22 07 02 of 06 63 13 41 14 (daags ervoor bellen). 
 

CORBIGNY  58800   km 11  -  cumul tronçon : 36 km   
RP - Gemeentelijke pelgrimsherberg - 1 rue du Petit Fort - Sleutel bij het gemeentehuis - tel. 03 86 20 11 98 - 5 plaatsen - 
alleen met pelgrimspaspoort - de dag ervoor aanmelden - mogelijkheid om te koken - op zaterdagmiddag en op zondag: 

aanmelden bij La Boutique des saveurs (vlakbij het gemeentehuis). Open van 15 maart tot 15 oktober. 
APD  - Mme Catherine POMPONE tel. 03 86 20 17 14 of 07 50 83 67 55, of Mme Elfi GUIDA tel. 03 86 20 02 27 
 of 06 08 90 47 15 - zonodig worden andere telefoonnummers opgehangen in de kerk. 
HR  -  La Buissonnière** - 36 place Saint-Jean - tel : 03.86.20.02.13 
HR  -  de l'Europe** - 7, Grande Rue - tel : 03.86.20.09 87 
 

Olcy de NEUILLY  58420  (niet aan de route) 
Op 17km ten westen van Corbigny, 6,5km ten noorden van Saint-Révérien, 25km ten zuiden van Clamecy, 16km ten zuid-

westen van Varzy. 
Halte-refuge  -  chez "Croque-Soleil" in het dorp Olcy - Denise Blondeau - tel : 03 86 29 06 61 en 07 87 76 00 53 (op z'n 

laatst daags ervoor reserveren) (van 15 mei tot 24 september). 
 

CHITRY-LES-MINES  58800  -  3,3  -  cumul tronçon 39,3 km 
CH**  -  M.Mme Faure - Le Clos de Chitry - Route de Nevers - tel : 03 86 20 21 78 (op 2,5km van de D977bis). 
 

CHAUMOT  58800  -  0,3  -  cumul tronçon 39,6 km 
C  -  de l’Ardan - Route de Germenay - van 1 april tot 30 september - tel : 03 86 20 07 70 (op 3km van de D977bis). 
 

GUIPY  58420  km 6,6  -  cumul tronçon : 45,9 km  
CH/G/C  -  Domaine d'Ainay - (Mme Leyenhorst) - op 1,5km via de D977bis - tel : 03.86.29.07.11 
Market  -  open maandag tot zaterdag van 8.45 tot 19.15, ‘s zondags van 8.45 tot 12.00. 
 

mailto:accueil.fmj@vezelay.cef.fr
http://www.camping-auberge-vezelay.com/
mailto:auberge.jeunesse.vezelay@orange.fr
mailto:contact@cabalus.com
mailto:sabineleondufour@hotmail.com
http://www.espritduchemin.org/
mailto:info@espritduchemin.org
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SAINT-REVERIEN  58420   km 7,3  -  cumul tronçon : 53,2 km 
RP  -  Refuge pèlerin municipal - Mairie – 
 
LURCY-LE-BOURG  58700  km 7,4  -  cumul tronçon : 60,6 
CH  -  Gilles Cabarat - Lieu-dit "Boulon" (aan de route) - tel 03 86 68 06 81 
 

OULON  58700  km 2,5  -  cumul tronçon : 63,1 km 
CH/R  -  Le Vieux Château - (Mme Tilliot) - route de Giry - tel : 03.86.68.06.77 
CH  -  Le Vieux Château - (Mme Fayolle) - route de Giry - tel : 03.86.68.18.29 
 

LE BREUIL 58700  km 5,8 – cumul tronçon : 68,9 km 
APD – « Un pas à la fois » Chantal Jourdan et Denis Dubé 6 route de Vilaine LE BREUIL tél : 06.78.91.39.23 – 
www.talchan5@hotmail.fr  - Open van 1 april tot 10 oktober –  
Donativo - Daags ervoor reserveren - Ezels en paarden welkom, mits aangelijnd 
 

PREMERY  58700  km 6,9  -  cumul tronçon : 70 km 
C**  -  municipal "Les Prés de la Ville" - route de Varzy - tel : 03.86.37.99.42 of 03.86.68.12.40 ( van 25 april tot 30 

september) - Caravan gereserveerd voor de pelgrims 
Kamers en restaurant  -  "Le Resto des copains" - 8, rue de Lurcy - tel : 03.86.37.97.59  
CH -  "Le Saint Jacques"- 37, rue de Lurcy - tel : 07.78.05.09.78 
CH  -  Mme Streiff - "Le Forneau" - 17 rue des Rosiers - tel : 03 86 68 07 70 
CH  -  Evelyne Lacaze - "La Châtelière" - Chemin des Gobets - gehucht Cervenon - tel : 03 86 38 96 74 of 06 83 33 33 95 - 

pelgrimstarief - weiland ter beschikking voor paarden, ezels -  daags ervoor bellen 
 

GUERIGNY  58130  km 18,3  -  cumul tronçon : 88,3 km 

RP  -   Gemeentelijke pelgrimsherberg – 24, Avenue du Général CHEUTIN – Mogelijkheid om zelf te koken. Mogelijkheid 
voor paarden en ezels. Open van 15 maart tot 15 oktober. Daags ervoor reserveren, bij het gemeentehuis, 
tel.  03 86 90 78 50. 

HR  -  "Le Commerce" - 2, Grande Rue - tel : 03 86 37 32 77  
 

URZY  58130  km 5  -  cumul tronçon : 93,3 km 
CH  -  "La Fontaine Cavalier" (Mme Georges) - Domaine Jeunot - tel : 03 86 57 41 71 en 06 87 01 58 05 
 

PONT-SAINT-OURS  km 2,6  -  cumul tronçon : 95,9 km 
HR  -  "Auberge du Pont Saint-Ours" - tel : 03.86.38.55.80 
 

NEVERS  58000  km 6,1  -  cumul tronçon : 102 km 
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 - (van 15 april tot 15 oktober) 
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  -  "Inter-Hôtel" 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 
 
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. 

 

http://www.talchan5@hotmail.fr/
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Zie ook de lijst met overnachtingsadressen van de VVV van Vézelay : 
https://drive.google.com/file/d/0B9hCH5k_HQ8mandQRkpFb29ldkU/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B9hCH5k_HQ8mandQRkpFb29ldkU/view?usp=sharing

