Routebeschrijving:
Met de auto:
Luxembourg - Metz - Nancy – Dijon – Bourg en Bresse - Lyon – Grenoble – Bourg
d’Oisans – Les 2 M.
De route via de snelwegen A39-A40-A42-A432 tussen Dijon en het vliegveld van Lyon (St.
Exupéry) worden door de meeste navigatie systemen niet standaard gekozen. U wordt via de
A31 naar de périphérique van Lyon gestuurd. Dat is jammer want niet alleen is de
bovengenoemde weg sneller, u vermijd hierdoor de drukte bij Lyon.
•   Na het vliegveld borden aanhouden Grenoble/Chambéry (A43)
•   Na 34 km de afslag Grenoble (A48) nemen.
•   Wanneer u bij Grenoble bent aangekomen (A480) volgt u de borden Côte
d’Azur/Sassenage/Fontaine.
•   Neem AFSLAG 8 richting N85 Gap/Briançon/Vizille.
•   U zit op de D1085 (route de Bourg d'Oisans) vanaf dit punt is het tot Vizille 9km.
•   Bij Vizille neemt u de eerste afslag op de rotonde, u rijdt nu op de D1091 (route de
Bourg d'Oisans) Vanaf dit punt is het tot Bourg d'Oisans 32Km .
•   Volg de weg tot net voor Bourg d’Oisans, u komt u een rotonde tegen, neem de derde
afslag (richting les Deux Alpes/Briançon)
•   Na 700 meter wederom een rotonde, tweede afslag (richting les Deux Alpes/Briançon)
•   Na 4 Km bij Le Clapiers flauwe bocht naar recht nemen richting Vénosc/ St. Christophe
en Oisans (N530).
•   Volg de weg voor 7 km en sla links het dorp Vénosc in.
•   Naast het nieuwe stadhuis en onder de lift vind u een parkeerterrein, hier parkeert u.
•   Les 2 M zit in het straatje van het stadhuis direct na de Mielerie (honingwinkel) aan de
rechterkant.
•   Onze positie: 44° 59’ 24” N, 6° 6’ 60” O

	
  

Reizend met het vliegtuig
In de winter vliegt Transavia van Rotterdam op Aéroport Grenoble, een snelle en goedkope
vlucht. Voor Easyjet zijn er aanbiedingen te vinden vanaf Schiphol naar Genève. In Genève kunt
u dan evt. een auto huren (www.easyrent.com). Vanaf Genève is er ook een treinverbinding
naar Grenoble en daarna een busverbinding naar Vénosc mogelijk.
Air France-KLM vliegt van Amsterdam naar Lyon. Vanaf het vliegveld van Lyon is er een
busverbinding naar Grenoble, Tel: +33 (0) 476 87 90 31.
•   Grenoble (70 km)
•   Transavia vliegt op Grenoble
•   www.transavia.com
•   Lyon St. Exupéry ( 150 km)
•   KLM vliegt op Lyon
•   www.klm.nl
•   Genève ( 220 km)
•   KLM en EASYJET vliegen op Genève.
•   www.klm.nl
•   www.easyjet.com

Met de trein
Met behulp van de NS-routeplanner kunt u uw reis vanuit Nederland naar Grenoble uitzoeken
en regelen. Er is een zeer snelle verbinding via de Thalys en de TGV met één overstap in
Parijs. Vanuit Grenoble reist u met de bus naar het busstation van Bourg d'Oisans.
Inlichtingen: tel: +33 (0) 476 80 00 90. Vandaar kunt u de bus naar Vénosc nemen of bel ons
even.
Reserveringen voor de SNCF: Tel: +33 (0) 89 23 53 535 of www.sncf.com
•   In Grenoble reist u verder met de bussen van VFD: www.vfd.fr

	
  

