
Fietsroute  Langs oude wegen en pelgrimssteden naar Compostela  
deel 2 Nevers (Loire) - Brive - Rocamadour - Moissa c - Pyreneeën   
Wijzigingen en aanvullingen bij de herziene 5e druk , uitgave 2015. 
Opgesteld door de routemaker / auteur Clemens Sweerman, bijgewerkt tot maart 2016. 
 
Een opvallend verschil in de nieuwe druk van de routegids Langs oude wegen vormen de nieuw 
ontwikkelde kaartjes, die een ander beeld geven dan de Michelinkaarten in voorgaande uitgaven.  
De route zelf is alleen gewijzigd op de trajecten 6 en 6a, over ca. 40 kilometer tussen Maubourguet en Pau, 
waarbij nu de historische pelgrimsplaatsjes Luc-Armau, Lucarré en Anoye worden aangedaan. Met tegelijk 
minder kilometers over een drukkere weg. 
 
Fietsvervoer  Fietsbussen rijden in 2016 van en naar Souillac, St.Jean-Pied-de-Port en het Spaanse 
Pamplona in juli en augustus, vrijdag heen en zaterdagavond terug. 
De TGV vanuit Perigueux en Dax rechtstreeks naar Lille neemt voorjaar 2016 geen fietsen meer mee, dus 
in Parijs overstappen. Niet duidelijk of dit blijvend is. 
 
Wijzigingen op de route 
Kaart 2 km 22 (terug km 106) Neuvy-le-Barrois heeft geen winkel meer. 
  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. 
 
Wijzigingen en aanvullingen kampeerterreinen  
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 35 km 109 (terug km 7) l’Isle-de-Noé, camping municipal, slecht onderhoud, voortbestaan onzeker. 
 
Wijzigingen en aanvullingen hotels, B&B, gîtes d'ét ape,  
Pelgrimsherbergen  In Frankrijk breidt het aantal 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 zijn vaak 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 26 km 55 (terug km 69) Arcambel, B&B les 3 Cochons d'Olt, D8 Lac de Lergne, tel. 0565-212051. 
 
 
 


