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ROUTEBESCHRIJVING 

Vanaf Parijs: 

Via de A75 – Clermont-Ferrand Rondom Parijs volg je consequent de borden Bordeaux.  

Ten zuiden van Parijs op de A10 volg je de borden A71 richting Orléans.  

Rij nu op de A71, blijf deze volgen via Vierzon, Bourges, tot Clermont-Ferrand.  

Na Clermont-Ferrand wordt dit de A75, volg deze weg richting Montpellier.  

Verlaat de A75 bij afrit 6, richting Champeix/ Saint-Nectaire/ Besse.  

Vanaf deze afrit rechtsaf, de D978, richting Champeix en Murol.  

Deze weg volg je tot aan Champeix. Daar volg de borden Saint-Nectaire (weg nr. D996).  

Na 15 tot 20 minuten rijden kom je aan in Saint-Nectaire. De weg blijven volgen.  

Je passeert een aantal restaurants en winkeltjes, vervolgens het casino, het zwembad 

(“Thermadore”) en het postkantoor (“La Poste”).  

Vervolgens, zie je, na een bocht naar rechts, aan de rechterkant een klein winkelcentrum met o.a. 

een bar/tabac, een bakker, een kleine supermarkt (Vival) en een apotheek.  

Recht voor je zie je Villa St. Hubert.  

Vervolg de weg voor ong. 20 meter tot vlak ná de bocht naar links.  

Daar zie je aan de linkerkant van de weg de privé parkeerplaats van de Villa.  

 

Vanaf Bordeaux: 

Op de A89 (Bordeaux richting Clermont-Ferrand) neem de afslag 25 (“sortie 25”), richting 

Clermont-Ferrand/ La Bourboule/ Le Mont-Dore/ Lyon.  

Rij de D82 op, dan de D98 richting La Bourboule, daarna de D922 en vervolgens de D996 

richting La Bourboule.  

Volg deze weg (D996) naar Le Mont Dore vanwaar u de borden “Saint-Nectaire/ Murol/ 

Champeix” aanhoudt (via de “Col de la Croix Morand).  

Deze weg blijven volgen tot Saint-Nectaire.  

Daar aangekomen zie je al vrij snel aan uw linkerzijde de “Grottes de Cornadore”.  

Blijf de weg volgen en na ong. 100 meter ligt Villa St Hubert aan je linkerkant (vlak bij een klein 

winkelcentrum).  

De parkeerplaats bevindt zich tegenover de Villa aan de rechterzijde van de weg.  

 
 
GPS coördinaten -> latitude: 45.58738145613791, longitude: 2.9921656557719976 


