La Vallée Verte
8, rue du cul du sac
52600 Grandchamp
Haute Marne
France
Tel.: 0033 325 880345

Route
La Vallée Verte ligt ca 640 km. vanaf Utrecht
Let op: gebruikers van een navigatiesysteem.
Het onderstaande is belangrijk voor u om in het navigatie-systeem in te voeren:
Kies: de postcode 52600 Grandchamp, Haute Marne, daarna centre of place du monument, let
op er zijn meerdere dorpen met de naam Grandchamp, alleen "Grandchamp Haute marne" is
het goede dorp.
Coördinaten La Vallée Verte
in graden: N 47*72347 E 5*45093

Route beschrijving vanuit Nederland via Luxemburg
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem de A31 naar Metz, Nancy, Langres.
Bij afrit 7 Langres Nord verlaat u de “peage”.
Na het verlaten van deze tolweg neemt u de N19 richting Langres.
Bij Langres het eerste verkeerslicht linksaf (D74) en houdt u richting Vesoul aan
bij de rotonde gaat u rechts de D283
op de volgende rotonde nogmaals Vesoul volgen
dan bij de eerstvolgende rotonde rechtdoor richting Chalindrey (D17).
In Chalindrey op de viersprong naar rechts richting "Le Pailly", hier volgt u de richting
Rivières les Bois, door het dorpje heenrijden, nog 2,5 km. en dan bent u in
Grandchamp, u rijdt het dorpje in links langs de kerk op de t-splitsing weer naar links,
La Vallée Verte ligt vóór het bruggetje schuin tegenover de Mairie.
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Vanuit de richting Lyon volgt u eerst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

De A6 richting Metz, Nancy,
dan de A31 richting Dijon en neemt u afrit nummer 5, Til-Châtel,
rechtsaf (richting Langres) de D974 (N74) direct na Vaux-sous-Aubigny rechtsaf via de D300 richting Montsaugeon
bij de T splitsing linksaf Montsaugeon volgen
na 200 meter rechtsaf de spoorweg over
dan "Autres Directions" volgen (=linksaf D300)
dan bij de viersprong rechtdoor richting Dommarien,
daarna rechtdoor de D7 op Dommarien/Chassigny volgen.
Over de brug weer rechtsaf en
dan linksaf D7 richting Chassigny.
In Chassigny op de T-splitsing rechtsaf richting Champlitte en Gray = D67,
na 200 m. linksaf (D7) richting Maâtz.
In Maâtz linksaf via de D122 naar Grandchamp.
U rijdt langs de kerk met de bocht mee naar rechts en dan vóór het bruggetje
rechtsaf.
La Vallée Verte ligt voor het bruggetje schuin tegenover de Mairie.

