ROUTE NAAR ONZE MAS
Om bij ons te komen, maar vooral ook om dingen te ondernemen in onze regio heb je echt een
auto nodig. Natuurlijk hoef je de reis naar Zuid-Frankrijk niet helemaal met de auto te maken. Er
zijn diverse mogelijkheden om bij ons te komen, hieronder vind je de verschillende opties en
natuurlijk de routebeschrijving!
LET OP: Mas la Buissonnière heeft nog niet zo lang een straatnaam en huisnummer, ons adres is
vaak niet met de TomTom te vinden.
Ons adres
Mas la Buissonnière
51, Rue de l’Arceau
Hameau de Foussargues
30700 Aigaliers
Frankrijk
GPS
Breedtegraad 44.055688 | Lengtegraad: 4.342024
Google Maps
Onze Mas is goed op Google Maps te vinden. Vul in de zoekmachine Mas la Buissonnière in en
geef je huidige locatie in, je kunt jouw route naar ons starten.
Navigatiesysteem
Zoek 'le Mazet' in Aigaliers op, dan sta je onderaan Chemin de Pousselargues. Volg de verharde
weg omhoog, sla aan het einde rechtsaf om op de verharde weg te blijven (Chemin des Jardins)
en sla linksaf op de eerste kruising: je bent gearriveerd.
Met het vliegtuig
Aéroport de Nîmes op 45 minuten rijden
Aéroport de Montpellier op 65 minuten rijden
Aéroport de Marseille op 100 minuten rijden
Met de trein
Gare Nîmes TGV op 35 minuten rijden
Gare d’Avignon TGV op 50 minuten rijden

Met de auto: route vanaf A7 of A8 (MARSEILLE | NICE)
Rijd je naar ons toe vanuit het zuiden over de A7 of A8, dan is het het makkelijkst om via Orange
te rijden en daar de A9 te nemen richting Nîmes/Montpellier/Barcelona. Het lijkt wellicht wat om,
maar het rijdt een stuk rustiger dan door Avignon of Nîmes met daarna de kronkelige en vaak
slecht verlichte binnendoorwegen.
Met de auto: route vanaf A9 (ORANGE | MONTPELLIER)
• Neem afslag 23 (Remoulins) en volg de weg richting Uzès/Alès.
• Na ca 20 minuten rijd je door Uzès, rijd verder richting Alès.
• Rijd door het dorp Montaren en blijf de richting van Alès volgen.
• Na een kleine 3 km sla je rechtsaf richting Aigaliers/Seynes (D115).
• Aan het einde van deze weg rechtsaf slaan de D125 op richting La Baume/St. Quentin la
Poterie. Neem na 50 meter, de eerste afslag linksaf: Chemin de Pousselargues en volg de
(verharde) weg omhoog, houd links aan.
• Sla aan het einde rechtsaf om op de verharde weg te blijven: Chemin des Jardins.
• Op de eerste kruising sla je linksaf, voor een lichte garagedeur langs en dan ben je
gearriveerd, aan het eind van het verharde deel van de weg is onze parkeerplaats.

Wij wensen je een goede reis!

À bientôt!
Rob & Karen

