
De routebeschrijving voor de auto 
 

Coördinaten van ons huis in La Cellette:   N 46° 24.825       E 2° 01.387 
 

NB Let op bij het intypen van de naam La Cellette:  2x een l en 2x een t! 
Er zijn meerdere plaatsen met de naam  La Cellette in Frankrijk.  
Maakt u per ongeluk een vergissing dan komt u ergens anders uit in Frankrijk. 
Soms staat er een cijfer achter de naam La Cellette.  Kies dan La Cellette 23. Dat is het 
departementnummer van  de Creuse. 
  

Hieronder volgt de beschrijving  vanaf Parijs. 
Onder Parijs volg je de A10 naar Orléans. Bij Orléans volg je de A71 naar Vierzon, bij Vierzon volg je 
de A20 naar Chateauroux. 
Vóór Chateauroux neem je afslag 12 (Déols) en volg je de D920 naar La Châtre. In het begin krijg je 
wel 5/6 rotondes te nemen. Blijf constant richting La Châtre aanhouden (de weg verandert van 
nummer: van D920 naar D67 naar D943). 
 

Bij La Châtre volg je richting Guéret via de D940. Volg deze weg ca 18 km en sla dan linksaf bij het 
plaatsje Le Brolet. Je komt op de D26. Neem de derde afslag rechts (D71), richting Sazeray. 
Neem dan de tweede afslag rechts naar La Cellette en Le Mas en ga de D87 op. Daar kom je eerst 
door het gehucht La Jarousse en daarna kom je in Le Mas.  
Je rijdt recht op ons woonhuis aan, een groot wit huis met rode rolluiken  (nr 16). 
 

Hieronder op de kaart, het laatste stukje van de route vanaf Le Brolet. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Afstanden naar Le Mas , La Cellette 
vanaf  
Utrecht  796 km 
Parijs  325 km 
Orleans  200 km  
Vierzon  116 km 
Chateauroux   60 km 

 
 

De routebeschrijving voor de trein 
 

Wanneer u met de trein reist, neemt u vanuit Nederland de TGV naar Parijs. Vanaf Rotterdam is de 
reistijd iets meer dan 2½ uur. In Parijs komt u aan op Gare du Nord. Daar moet u overstappen naar 
Gare d’Austerlitz. Hiervoor neemt u Metrolijn 5 (richting Place d'Italie) naar Gare d'Austerlitz. Rekent 
u op ongeveer 1 uur overstaptijd.  
Bij Gare d'Austerlitz stapt u in de sneltrein naar Chateauroux. Na ongeveer 2 uur bent u in 
Chateauroux. In u dat wenst kunnen wij u van het station in Chateauroux afhalen.  
U kunt ook een auto huren (bv. via AVIS) bij het station van Chateauroux.  
 


