
	   	  

Camping Le Clou | Le Trouillol | 24220 Le Coux et Bigaroque | Dordogne | France | T +33 (0) 5 53 31 63 32 F 
+33 (0) 5 53 31 69 33 | info@camping-le-clou.com | www.camping-le-clou.com  

	  

Routebeschrijving	  per	  auto	  

Camping Le Clou ligt aan de D703 in de driehoek Bergerac-Perigueux-Sarlat. 
 

• U rijdt vanuit Nederland naar Parijs. 
• Bij Parijs de borden richting Bordeaux volgen tot u op de A10 richting 

Orleans/Bordeaux rijdt. 
• De A10 volgen richting Orleans. 
• Bij Orleans de A71 nemen richting Toulouse. 
• Bij Vierzon de A20 volgen richting Toulouse. 
• Vlak voor Brive neemt u de afslag Bordeaux/Perigieux. 
• Volg de A89 tot afslag 16 (Let op: Dit is een relatief nieuwe snelweg, een aantal 

navigatie systemen kent deze weg nog niet). 
• Eerste rotonde rechtdoor, tweede rotonde 3/4 rijden en de weg vervolgen richting 

Sarlat/Le Bugue. 
• Vervolgens de D710 richting Le Bugue nemen. 
• In Le Bugue de voorrangsweg blijven volgen. In het centrum, op de kleine 

rotonde rechtdoor gaan. Hier staat op de verkeersborden Le Coux al aangegeven. 
Let op: De meeste navigatiesystemen sturen u nu rechtsaf de Vézère over. U 
doet dit niet maar gaat dus rechtdoor. 

• Na ongeveer 3,5 km komt u over een spoor en daarna de brug over de Vézère. 
• Na 300m rechtsaf richting Le Coux et B. via de D703. Hier staat Camping Le Clou 

al aangegeven op de borden. 
• Na ongeveer 5 km ziet u aan de rechterkant Camping Le Clou. 

 
Wilt u op geleide van een navigatiesysteem rijden, voer dan als bestemming in Meynard 
of, als u Coux et Bigaroque als eindbestemming opgeeft, halverwege de D703. 
 
GPS COO ̈RDINATEN : N: 44° 862 85 en E: 0° 98.196°  

Naar	  Le	  Clou	  met	  het	  vliegtuig	  

Als u liever of noodgedwongen per vliegtuig reist is Le Clou goed te bereiken.  
Transavia, RyanAir, CityJet, AirFrance/KLM, EasyJet of Flybe brengen u vanaf 
Amsterdam, Rotterdam-De Haag, Maastricht-Aachen, Dusseldorf-Weeze of Brussel-
Charleroi (bijna) elke dag naar Bergerac, Brive of Bordeaux.  
Op al deze luchthavens kunt u een auto huren (reserveren aanbevolen!) en rijdt u in 
1 uur (Bergerac, Brive) of 2 uur (Bordeaux) naar Le Clou. 
 
 
 
Bon Voyage !! Goede reis !! 
 
 
 
	  
	  


