ROUTEBESCHRIJVING St. GERMAIN L’HERM
Den Haag – Rotterdam A13
Rotterdam – Breda A16
Breda – Antwerpen A16 – E19 (A1)
Antwerpen - Gent (Gand) – E17 (A14)
Gent – Kortrijk – Rijssel (Lille) E17 (A14)
Vlak na Kortrijk OPLETTEN en borden Parijs volgen E403 (A17)
Bij eerstvolgende splitsing borden Lille – Parijs aanhouden
Direct na de tunnel bij vliegveld Charles de Gaulle de A3 richting Bordeaux
Deze gaat over in de A86 en even in de N186A
Dan rechts af A6/A10. Bij splitsing volg A10 richting Bordeaux.
Na het trekken van de tolkaart Komt Clermont - Ferrand op de borden.
Bij Orleans is de splitsing van de A10 en de A71
De A71 gaat naar Clermont – Ferrand
Direct na de tolpoort A71 blijven volgen, deze gaat over inde A75 richting Montpellier
Afslagen negeren en op de A75 blijven.
Op de borden wordt vervolgens Issoire aangegeven
De afslagen 11 en 12 naar Issoire negeren
Bij afslag 13 Issoire Couze – St. Germain L’Herm nemen.
Boven aan de afrit links af de snelweg over.
Op de rotonde rechtdoor de D 996 richting Ambert / St. Germain
Bij de volgende rotonde rechtdoor de D999.
Er volgen nog drie rotondes waarop rechtdoor gereden moet worden.
Dan volgen vier dorpjes achtereenvolgens:
St. Rémy de Chargnat, la Malotière, Sarpoil en Vernet la Varenne.
U rijdt langs een meertje (rechts) en links een bungalowparkje
U rijdt st. Germain binnen en aan de linkerhand is een benzinepomp
Volg het bordje toutes les directions ,langs het Hotel de France.
Direct na een bocht naar rechts ziet u aan de linkerkant een bordje Ambert.
Dit is de D37 waarop u verder gaat
Na circa 1 km ziet u aan de linkerkant een houten bord waarop Camping Le Sauzet.
De weg naar Ambert gaat rechtsaf en u moet linksaf slaan.
Even verderop ziet U weer aan de linkerkant een bordje met Camping Le Sauzet.
Hier gaat u rechtdoor en volg de weg.
U rijdt langs het kampeerterrein en gaat dan linksaf het terrein op.
Mocht u een caravan achter de auto hebben sorteer dan goed rechtsvoor en draai tussen de
pilaren naar binnen.

