Fietsroute Langs oude wegen en pelgrimssteden naar Compostela
deel 2 Nevers (Loire) - Brive - Rocamadour - Moissac - Pyreneeën
Wijzigingen en aanvullingen bij de herziene 5e druk, uitgave 2015.
Bijgewerkt door routemaker / auteur Clemens Sweerman, tot april 2017.
Een opvallend verschil in de nieuwe druk van de routegids Langs oude wegen vormen de nieuw ontwikkelde
kaarten, die een ander beeld geven dan de Michelinkaarten in voorgaande uitgaven.
De route zelf is gewijzigd op de trajecten 6 en 6a, over ca. 40 kilometer tussen Maubourguet en Pau, langs de
historische pelgrimsplaatsjes Luc-Armau, Lucarré en Anoye. Met tegelijk minder kilometers over een drukkere weg.
Fietsvervoer Fietsbussen rijden in 2017 van en naar Souillac, Cahors, St.Jean-Pied-de-Port en in Spanje
Pamplona en Burgos, tussen 7 juli en 18 augustus, vrijdag heen en zaterdagavond terug.
Vanaf Hendaye (Spaanse grens) rijdt een slaaptrein met fietsvervoer over Dax, Pau en Lourdes naar Parijs.
Tussen Parijs en Brussel rijdt als nieuwe verbinding een Izy-Thalys, waarop fietsen meekunnen mits in een hoes
en maximaal 2 meter. De fiets hoeft dus niet uit elkaar en kost bij plaatsreservering 10 euro.
De tijdwinst is echter beperkt omdat deze Izy-Thalys uit kostenoogpunt niet over HSL-spoor rijdt.
Wijzigingen op de route
Kaart 2 km 22 (terug km 106) Neuvy-le-Barrois heeft geen winkel meer bij de bar.
Kaart 2/3 km 44 (terug km 84) Neuilly-en-Dun heeft geen winkel meer.
Kaart 5 km 88 (terug km 40) In Loye-sur-Arnon en Ardenais zijn de café's gesloten.
Kaart 25 km 49 (terug km 73,5) Vers, D49 de brug over is nu D49b.
Wijzigingen en aanvullingen kampeerterreinen
Kaart 2 km 22 (terug km 106) Neuvy-le-Barrois: 500m zuid is een ferme met aire de campingcar met grasland.
Kaart 13 Routevariant km 104, Les Rivailles, 7 Labalade, Ruud en Margon Revers (Ned.), ook IL, 1/4-31/10,
aan de route 2 km na Marsac D43 net vóór afslag D57, tel. 0544-300739.
Kaart 17 km 38 (terug km 126) la Porcherie, kamperen op erf bij Thomas Bowley, Rue des Écoles 9, aan de route.
Kaart 21 km 136 (terug km 29) Paunac, kampeerplaats le Moulin is opgeheven.
Kaart 30 km 18 (terug km 97) Auvillar-Port, op erf 3 tentjes, ook caravan, Sabine v.d. Bergh, tel. 0648-578746.
Kaart 31 km 35 (terug km 80) Miradoux, boerderijcamping Jean Laville is opgeheven.
Kaart 35 km 109 (terug km 7) l’Isle-de-Noé, camping municipal, slecht onderhoud, voortbestaan onzeker.
Kaart 43 km 27 camping Eslourenties-Daban (3km) is opgeheven.
Wijzigingen en aanvullingen hotels, B&B, gîtes d'étape
Pelgrimsgîtes In Frankrijk breidt het aantal herbergen zich vanuit het zuiden langzaam uit naar het noorden.
Voor deze meestal eenvoudige overnachtingen met zelfvoorziening worden verschillende benamingen gebruikt, als
Halte Jacquaire, Accueil pèlerins of gîte pèlerin, of de oude term refuge, hetgeen soms verwarring schept.
Gastgevers en vrijwilligers zijn betrokken bij de pelgrimages of zelf in Santiago geweest. Voor deze adressen is
een Credencial (pelgrimspas) vereist en wandelaars genieten zo nodig voorrang. Daarnaast bestaan er
gemeentelijke gîtes die (ook) aan groepen verhuurd worden en particuliere gîtes, waar fietsers terecht kunnen als
er plaats is.
Verder wordt de term gîte gebruikt voor vakantiewoningen, waarvan een enkele ook voor één nacht B&B biedt.
De term pelgrimsadres zegt iets over de sfeer, maar niets over de beschikbaarheid of gehanteerde prijzen.
Kaart 10 km 50 (terug km 94) Crozant, bar l'Éclat de Soleil heeft geen kamers meer beschikbaar.
Kaart 13 Routevariant km 104, Les Rivailles, 2 km na Marciac op de route aan D43, voor afslag D57, B&B
Labalade, Ruud en Margon Revers (Ned.), pelgrimsprijs, ook I7 1/4-31/10, tel. 0544-300739.
Kaart 23 km 21 (terug km 103) Montfaucon bezit (weer) een pelgrimsgîte in de gerenoveerde historische
Presbytère,Place de l'Église 2, voor 8 personen met keuken en tuin, tel. 0783-514067.Montfaucon, gîte
d'étape Causses de Quercy, le clos des Roses, Rue du Lavoir 1, tel. 0565-237887.
Kaart 25 km 49 (terug km 49) Vers,  le Monde allant Vers, Rue du Château, Versoever, Pascal, tel.
06-85653078.
Kaart 26 km 52 (terug km 70) Mazuts 2km, B&B Carmen & Pierre Nouyrit, Rte. des Mazuts 219, tel. 0565-239529.
km 55 (terug km 69) Arcambel, B&B les 3 Cochons d'Olt, D8 Lac de Lergne, tel. 0565-212051. Cahors
heeft een nieuwe grote B Pont Valentrée, Avenue André Breton, tel. 0144-898727.
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Kaart 28 km 93 (terug km 32,5) Bardouquet, B&B la Perle du Lot, Robert en Henny Engels, D26, na 500m rechts,
na bruggetje, korting op vertoon van fietsgids, tel. 0565-201314 of 06-67516361.
Kaart 30 km 17 (terug km 98) Espalais, B&B Château de Lastours, met torens, uit de 15e eeuw en zwembad, aan
D11 Route d'Espalais, pelgrimsprijs half-pension, tel. 0581-780001 of 06-24242466.. km 18 (terug km
97) Auvillar, Gîte d'Étape Desprez, privé, 4 pers, keuken, Chemin Neuf, tel. 0563-390108.
Kaart 32 km 42 (terug 73) Castet-Arrouy, B&B Albert Sala, Place l'église Ste.Blandine, tel. 06-22184276. B&B
Croisé nos Chemins, centrum, Florence et Philippe Testut, 0562-683780 / 06-89270574.
Kaart 41 Oloron-Ste.Marie, pelgrimsherberg le Bialé is opgeheven. De camping heeft geen (pelgrims)gîte meer en
is nu open van juni t/m sept.
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