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St.Jacobs fietsroute deel 2, Tours (Loire) - Pyreneeën  
Wijzigingen en aanvullingen bij de 6 e geactualiseerde druk van 2013 .  
Opgesteld door routemaker / auteur Clemens Sweerman, bijgewerkt tot maart 2016. 
 
 
Trein en fiets 2016 Frankrijk  (aanvulling blz. 17) Een aantal TGV-treinen neemt in de zomer fietsen mee. 
Reserveren is nodig voor een beperkt aantal fietsplaatsen met ophanghaken in het koprijtuig.  
De doorgaande TGV vanuit het zuiden naar Lille buiten Parijs om, neemt in 2016 geen  fietsen meer mee; 
onduidelijk is de reden daarvan en of dit tijdelijk is. Dus door Parijs fietsen naar Gare du Nord.  
In station Lille-Flandres kun je geen fietskaartje terug kopen, wel bij de Belgische conducteur van de IC naar 
Antwerpen of (met overstap) naar Brussel. In de internationale IC tussen Amsterdam, Den Haag, Antwerpen en 
Brussel mogen fietsen meegenomen worden. In de duurdere snelle Thalys zijn geen fietsen toegestaan.  
De firma Soetens transporteert vanuit St.Jean-Pied-de-Port fietsen terug naar huis (ca. 130 euro); en dan is het 
zonder fiets eenvoudiger zelf een TGV te nemen. Degenen die in St.Jean-Pied-de-Port hun tocht eindigen, 
kunnen op de heenweg door Dax op het station alvast de terugreis boeken, maar ook in St.Jean-Pied-de-Port. 
Fietsbussen rijden in 2016 van / naar St.Jean-Pied-de-Port en Pamplona, in juli en augustus 1x per week. 
Informeer tijdig bij Treinreiswinkel en Fietsvakantiewinkel naar de actuele situatie. 
 
Gebruik van GPS-tracks . 
De fietsroutes zijn ter plaatse onderzocht en zorgvuldig samengesteld, dus niet eenmalig of virtueel vanaf een 
scherm. De fietsgidsen zijn samen met deze updates bepalend voor de actuele routes. GPS-tracks zijn daarvan 
afgeleid en blijven een hulpmiddel, dat vooral van nut kan zijn in een stad, bij verloren raken of bij ommetjes. 
Op internet aangeboden tracks zijn vaak verouderd, met omwegen, of met ernstige fouten zoals snelwegen en 
autotunnels. Gecorrigeerde GPS-tracks bevinden zich alleen op de site van Europafietsers. 
 
Algemeen  in Frankrijk zijn inmiddels veel dorpscafé's overdag dicht of zelfs definitief gesloten. 
Fietsen in Frankrijk: bij verminderd zicht (donker, regen, mist) moeten voetgangers en fietsers op verkeerswegen 
buiten de bebouwde kom een reflecterend en/of geel veiligheidshesje dragen. Dat kan klein en lichtgewicht zijn.  
 
St.Jacobs fietsroute deel 2 ten opzichte van afwijk ende nieuwe bordjes in Frankrijk  
 
In de Franse Regio Centre zijn van Tours tot Châtel lerault in 2014 fietsbordjes geplaatst van een nieu we  
Franse route Saint-Jacques à Vélo. De Gironde zal vol gen. Op een aantal trajecten lopen deze vrijwel 
gelijk aan de St.Jacobs fietsroute met soms kleine v erschillen. Echter op andere trajecten worden flink e 
omwegen gemaakt langs plaatsen die tot ver buiten d e fietsroute liggen. 
De Gironde maakt het erg bont met omwegen van vele tientallen kilometers toeristische routes die weini g 
of niets met historische pelgrimsroutes naar Santiag o te maken hebben en die naam niet verdienen.  
Onderweg kan dit verwarring scheppen welke route me n volgt, vooral als enkele stickers van de 
St.Jacobs fietsroute onder nieuwe bordjes zijn verdw enen.  
Van hieronder vermelde plaatsen is bekend dat Franse  trajecten van de St.Jacobs fietsroute afwijken.  
St.Jacobsfietsers kunnen in de routetekst met een kleurtje aangeven waar zij extra op moeten letten.  
 
Afwijkingen van Franse bordjes met St.Jacobsfietsrou te deel 2   
Kaart 1 km 0,2 Tours  vanaf de kathedraal leiden Franse bordjes fietsers naar de trambaan op de Avenue de  
  Grammont (oude N10) en bij de brug over de Cher omlaag over het eiland naar routekm 3,6. 
Kaart 3 km 34 (terug km 82) wegverlegging: Franse bordjes gaan ook over Ste.Catherine-de-Fierbois. 
 km 43 kort na Ste. Maure-de-Touraine  leiden bordjes St.Jacques bij de rotonde D108 rechtdoor  
  op D158 naar Maillé en verder op D91 naar Nouâtre en de brug bij route km 50.  
  Vanwege toegenomen verkeer op D108 is deze weg wat rustiger, maar iets langer. 
Kaart 5 km 74,5 Antran: bordjes Saint Jacques leiden niet door dit oude dorpje maar blijven D1 volgen. 
 km 78,5 begin Châtellerault: bordjes gaan niet over het fietspad langs de spoorbrug maar blijven  
  Rue d'Antran volgen naar Pont George V. 
 
Traject 6.2 Kustroute 
Van Royan tot Arcachon lopen de bordjes van de Vélodyssée route op veel plaatsen gelijk met de St.Jacobs 
fietsroute. De Franse bordjes leiden soms meer van de kust af, o.a. bij Carcans-Plage naar Lacanau en bij Arès.  
Het alternatieve traject 6 van de St.Jacobs fietsroute wordt vanaf 2017 na Saintes verlegd over de historisch 
belangrijke pelgrimsplaatsen Pons en Bordeaux en sluit ten zuiden daarvan weer aan op de huidige route. 
 
 
Route wijzigingen en aanvullingen 
Tussen Tours en Bordeaux is een nieuwe Hogesnelheids spoorlijn (LGV) aangelegd, waarvan nieuwe 
bruggen nog niet in de fietsroute staan vermeld. 
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Hoofdroute 
Kaart 2 km 26 na Cesnay: 300m vóór Bourg-Cocu 1 landweg, km 27,5 einde op vw 0 Maisons Neuves, 
 km 28,5 kruis vw (= D21) ri Ste.Catherine-de-Fierbois. Hier zijn nieuwe fietsbordjes geplaatst. 
 Terug: km 87,5 kruis vw (=D21) ri St.Branchs, km 88,5 Maisons Neuves 1 landweg, 
 km 90 einde 0 (=C4 ri Sorigny). 
Kaart 3 Vanwege de nieuwe LGV-spoorbaan is de weg C6 met de route verlegd, nu met bordjes: 
 km 33 op spl 9 ri Ste.Catherine-de-Fierbois,  
 km 34 op kp vóór spoor 1, na 250m 0 D101 onder spoor, na 200m kp 5 ri Ste.Catherine, 
 km 35,5 Ste.Catherine-de-Fierbois op kp 1 ri Ste.Maure, km 37 kp 0 ri Ste.Maure. 
 km 41 Ste.Maure: het kp met stopl is nu een rotonde. km 42 de minirot ligt vóór de brug over D760. 
Let op : km 43 - 49 (terug km 67-73) D108 trekt meer verkeer en de St.Jacobs fietsroute volgt hier nu de  
 nieuwe bordjes St.Jacques van de Franse regio op rustige wegen over Maillé. Beschrijving: 
 km 43 rotonde 5, na 150m in bocht 5, na 125m 0 ri Maillé, 
 km 45,5 Bommier 2, km 47 op kp 0 viaduct onder A10, na 200m 1 ri Maillé, 
 km 48 langs station, Maillé, kp op vw 0 D91 met bocht volgen ri Nouâtre, km 49,5 kruis D109, 
 km 50,5 Nouâtre IL 1 D108 ri Marcilly (= huidige route km 49,5), km 51 brug (Vienne). 
 In Maillé is een gedenkcentrum over deportaties in de Tweede Wereldoorlog. 
Kaart 8 km 0 Poitiers, nabij Pont Joubert 5 Rue Cornet. 
Kaart 9 km 21,5 Chiré-les-Bois, D12 op kp 0, en aan einde dorp 0 ri St.Maurice. 
 km 31 Gençay: in linkerbocht 5 ri centre, na 100m in centrum 2 D1 ri Civray,  
Kaart 10 km 45 Château-Garnier: café/bar van hotel le Castel is overdag open. 
Kaart 14 km 117,5 Viville centrum is nu tegen éénrichting verkeer: negeren (brede weg) óf omrijden volgens: 
 bij éénr. verkeer 0 Rue de Canelle, kp 1 Rue de Menthe, 1e weg 0 langs kapel is weer de route. 
Kaart 15 km 13,5 Torsac heeft geen café meer. 
Kaart 20 km 96,5 Minzac: de hier genoemde klim komt pas later.  
 km 108 Puisseguin, D244 nu met bord richting Montagne. 
 km 113 Montagne: in rechterbocht 5 is onoverzichtelijk, let goed op. 
Kaart 22 km 140,5 Targon D11 ri Ecoussans, na 250m rotonde 9  
Kaart 23 km 0 Cadillac: vanaf Place de la République eerst Rue Porte de la Mer door poort, enz. 
 km 13 Landiras: 500 m na de kerk 9 D125. 
Kaart 24 km 41 Retis; voor bezichtiging van historische kapel met een St.Jacobsbeeld en schilderingen o.a.  
 van Le Grande Chanson (pelgrimslied), sleutel bij de woning van mme. Chez Georgette op nr.8. 
Kaart 26 km 72 Route Tire d'Oreille heeft inmiddels een matig tot slecht wegdek. 
 km 84,5 nu rotonde 9 D626.  
Kaart 30 km 155 Yzosse - Dax  de route is verlegd vanwege de aanleg van een nieuwe weg: 
 nu 1 door fietstunneltje meteen 0, op vw 1 Dax, stopl op vw 1 D947 (naar centrum 0) 
 km 156 stopl 0 D129 ri Peyrehorade, hier begint traject 5. 
 Terug km 22 einde bij stopl 1 ri centre, na 400m stopl 0, na 300m 9 en na 200m 1 fp tunneltje. 
 
Alternatief kustroute traject 6 
Kaart 38 km 2,5 Poitiers: in bocht 2, na100m bocht rechts Rue de la Sablette, na 50m 1 Rue Vallée Monnaie. 
 Terug km 186,5 St.Benoît, langs de kerk, op rot 2, einde 1 en na 50m 0 D88 ri poitiers, klim 7-9%. 
 km 14 Iteuil heeft een café en een winkel. 
Kaart 39 km 19,5 la Planche rotonde 5 D4. Terug km 171 rotonde 5 la Planche. 
Kaart 40 km 41 (terug km 149) St.Sauvant: de bar-restaurant is (tijdelijk?) gesloten. 
Kaart 41 km 72 Paizay-le-Tort, minirotonde 2 ri Lusseray. 
 Terug km 117,5: kp rechterbocht D120 dalen, Paizay, na 230m op vijfsprong 2 D120 ri Melle. 
 Terug km 123 vanaf D950 nu 2e 1 ri Melle centre, Chemin de la République. 
Kaart 42 km 95 St.Léger: net vóór het kp met D222 heeft de bewoner op zijn muur aan de rechterkant een   
 steen  geplaatst met een uitgehouwen schelp en het fietsje van de Jacobssticker. Daaronder in kms  
 de afstand naar Santiago over de Somportpas. De steen voor wandelaars daaronder was er al. 
 Terug km 95,5 aanvulling: spl 9 (niet naar steengroeve). Km 97 1 Rte. Forestière d'Aulnay-Paizay. 
 Km 110 moet zijn: op scheef kp 9 ri Cherigné. 
Kaart 43 km 107 (terug km 83) Nuaillé-s-Boutonne heeft geen winkel meer. 
Kaart 44 St.Jean-d'Angély  het centrum is aantrekkelijker geworden om doorheen te fietsen. 
 km 117,5 op vw 1 en direct 0 Rue des Douves, na 130m 1 Boulevard Jacques Caillaud, 
 eind stadhuisplein 0 en na 75m minirotonde 1 Rue des Jacobins, Rue des Bancs, 
 km 118 op spl 9, na 100m 1 Rue Levescot, na 100m 0 Rue de Verdun, 
 na 100m kruis vw, Rue Faubourg Taillebourg = beschreven route. 
 km 123,5 (terug km 65,5) Mazeray heeft een I/J (op maandag gesloten). 
Kaart 45 km 147 (terug km 41) Saintes: kp met vw is nu een minirotonde. 
Kaart 47 km 174,5 (terug km 12,5), de oude spoorlijn is weggehaald. 
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Kaart 48 Royan - Pointe de Grave: de nieuwe Franse kustroute Vélodyssée loopt voor een groot deel gelijk  
 met de St.Jacobsroute of iets landinwaarts tot kaart 56 bij Facture. Vélodyssée is bewegwijzerd.  
 De bordjes Chemin St.Jacques Lateral met het schelpsymbool zijn bedoeld voor wandelaars. 
Kaart 52 km 64,5 Het smalle betonpad na Carcans-Plage zit vol met hobbels en gaten, smalle banden  
 kunnen op dit kp 1 de omweg landinwaards van Vélodyssée volgen naar Lacanau-Océan. 
Kaart 53 km 77 het fp rond Lacanau-Océan loopt nu verder met een helling, tot km 80 kp fp 1 ri le Porge. 
 Terug km 91 bij begin Lacanau op kp fp 0 ri Carcans, klimmetje 8%. 
Kaart 54 km 113,5 fp D802e1 loopt nu langs weg D106 door tot km 114 op kp fp 0 ri Andernos, tunneltje. 
 Terug km 57 nu op fp rechtdoor tunneltje, meteen op kp 1 fp D802e1 ri Grand Crohot volgen. 
 
Aanvullingen en wijzigingen kampeerterreinen  
Kaart 5 km 77 (terug km 44) kasteelcamping Relais du Miel is opgeheven. 
Kaart 10 km 44 nieuwe Nederlandstalige camping Lazy Duck,13 km van Château-Garnier bij Usson-du-Poitou,  
 3 km zuidelijk  in la Plaine. Bar en zwembad, vier sterren. Bereikbaar via D25. 
Kaart 11 km 63,5 / 67 Surin (2 km) kampeerterrein en gîte Chez Coindeau zijn opgeheven. 
Kaart 16 km 22 Magnac-Villars 4km, B&B les Petites Martinies, Julien Knindick, D34, in Villars ri Normandie, 
 tel. 0545-647917 / 06-74221810. 
 km 28 (+ 3km) Lémerie, het tel. nr. van P. Franken is 0031-651282949 (dus met landennummer). 
Kaart 20 km 91 Van Camp-Gîte les Loges is het kampeerdeel gesloten, toekomst onzeker. 
 km 113 de camping aan de Barbanne heet nu Yelloh! in Montagne D122 volgen tot in het dal. 
Kaart 22 km 154 Cadillac - Loupiac 3 km, Domaine Chichoye heeft ook een gîte en ligt op een steile heuvel. 
Kaart 24 km 34 Hostens, de camping is alleen nog in juli en aug. open. 
Kaart 46 km 161 (terug km 27) manège Grands Bois Chez Cantin biedt geen kampeerveldje, wel een gîte. 
Kaart 49 km 13 (terug km 156) l'Amélie, camping les Genêts ligt:1,5 km oost aan D101E2, niet aan de route. 
 km 20 (terug km 148) camping le Gurp is bij drukte fietsonvriendelijk en vies. 
 
Wijzigingen en aanvullingen hotels, B&B, herbergen 
Pelgrimsherbergen  het aantal in Frankrijk breidt vanuit het zuiden langzaam uit naar het noorden.  
Voor deze eenvoudige overnachtingen met zelfvoorziening worden verschillende benamingen gebruikt, als Halte 
Jacquaire, Accueil pèlerins of gîte pèlerins, of soms de oude term refuge, hetgeen bij enkelen verwarring schept. 
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 (o.a. bij 
maneges), waar fietsers terecht kunnen als er plaats is.  
Een aantal B&B adressen aan de route, soms met kampeermogelijkheid op het erf, is betrokken bij de 
pelgrimages of de gastgevers zijn zelf in Santiago geweest. De term pelgrimsadres zegt iets over de sfeer, maar 
niets over de beschikbaarheid of gehanteerde prijzen.  
 
Kaart 1 Tours: de jeugdherberg is opgeheven. 
  Pelgrims met credencial kunnen overnachten in het klooster van de zusters van St.Martin.  
  Melden achterin de basiliek van St.Martin bij de informatietafel (in de zomer tot 19 uur). Daar is ook  
 toegang tot het klooster. Kloostermaaltijd mogelijk, tel. 0247-056387 (niet tussen 18-19 uur: Vespers). 
Kaart 3 km 39 (terug km 75) Ste.Maure heeft een Halte Jacquaire voor pelgrims van 15/4-15/10: sleutel  
 bij toeristenbureau van 16.30 tot 18 uur, 4 bedden, 1,5 km van het bureau, tel. 0247-656620. 
 km 50 (terug km 66) Nouâtre, B&B la Ferme du Temple aan kp vóór de brug, tel. 0247-653238. 
Kaart 4 km 57 (terug km 60) Pussigny-Sauvage: B&B Robert & Bernadette Kirk (Engels), aan de route, 
 net over A10, Rue de la Maréchalerie = D107, tel. 0247-650752. In Pussigny is geen gîte. 
 km 65 (terug km 51) toeristenbureau Dangé-St.Romain heeft enkele pelgrims slaapadressen. 
Kaart 5 km 75 (terug km 41) Antran heeft geen pelgrimsgîte meer. 
Kaart 6 km 90 (terug km 25) Naintré 2 km west, B&B Les Volets Bleus, Annie et Jean-Jacques Joly,  
 Rue Romain Rolland 60 = D23, tel. 0549-900476 of: 06-21993854. 
 B&B La Plaine, Nicole et Bernard Petit, Avenue de Paris 3 = D910, tel. 0549-900324 of 06-48312296. 
Kaart 7 km 114 Poitiers, hotel le Plat d'Etain is prijzig. 
Kaart 10 km 44 Château-Garnier: met de nieuwe eigenaren Vincent en Delphine François, blijft hotel le Castel 
 een prima pelgrimsadres, billijke prijzen en goede maaltijden in het restaurant, tel. 0549-872246. 
Kaart 11 km 58 Charroux, hotel la Charrette is gesloten, evenals B&B Simonnet.  
 Bar de l'Abbaye heeft geen kamers meer beschikbaar. 
Kaart 12 km 71 Frétet, vermeld B&B adres is le Bouchage, Frétet nr.12, Paul & Marie Weyman (Engels). 
 km 79 Nanteuil, B&B la Belle Époque, Rue de la Gare 2, kp aan de route, tel. 0545-313461, 
 Nanteuil B&B le Tilleul, Celine en Paul Lavergne, Rue Farèze 7, tel. 0621-545223 of 0601-720500. 
Kaart 13 km 91 Chanteloube (1km), pelgrims B&B fam. P. v.d. Velde, Rue des Fontenelles 1, tel. nr. moet zijn: 
 0974-760174 of mobiel 0475-764784, . 
Kaart 14  km 107 Jauldes, B&B la Galdine, fam. Boulai, 200m oost D11 ri. Agris, tel. 0545-940546. 
 km 111 Cherves, B&B Les Granges d'Elie, aan de route, Joëlle Remaud, tel. 0545-942615. 
Kaart 15 km 127 Angoulême, pelgrimsgîte in Maison Diocésaine, Rue de Bordeaux 226 =D910,  
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 600 m westelijk van de Kathedraal, tel. 0545-913444. 
 km 8 Dirac, B&B le Thie, aan D104, fam. Jean-Pierre Tranchet, ook diner, tel. 06-20513668.  
Kaart 16 km 21 Magnac-Villars 4 km, B&B bij camping Julien Knindick, D34, in Villars z-oost ri Normandie, 
 tel. 0545-647917 of 06-74221810. 
Kaart 17 km 52 Moulin-Neuf 2 km oost aan D2, B&B le Clos de la Dronne, Maryse en Maurice Metayer, 
 tel. 0553-902423 of: 06-88899623. 
Kaart 18 km 61 le Moulin de Chenaud, Barbara Wright, D77 na ca. 2 km bij de rivier, tel. 0553-904248. 
Kaart 20 km 91 Camp-Gîte les Loges: Claude Berthier is overleden, wordt voortgezet, 06-nr.is vervallen. 
 km 104 Monbadon, B&B Coussillon, Monbadon, Agnès Lacueille, le Faure 7, = route, 0557-404269. 
Kaart 21 km 127 Branne, B&B Brigitte Blanc heeft nieuw tel nr. 06-07703635. 
 km 131 Guillac, B&B le Clos Jacquet, fam. Sgandura, Jacquet 1, tel. 0557-504067 of 06-03100363. 
Kaart 22 km 154 Cadillac, hotel Détrée is gesloten.  
 Aanvulling B&B Château Chasse Pierre, Route de Branne, aan de route, tel. 0556-626730. 
Kaart 24 km 28 Louchats, B&B mme. Sylvie is langdurig in renovatie. 
 km 34 Hostens, Motel des Sports staat te koop. Aanvulling B&B bij manège les Écuries du Lac,  
 Valerie Marit, Route de Louchats 11, bij begin dorp aan de route, tel. 0556-887771 of 06-85531997. 
Kaart 25 km 56 (terug km 100) Moustey, B&B la Petite Ferme, Route de Belhade D120, tel. 0558-095712. 
Kaart 26 km 82 (terug km 75) Labouheyre, B&B le Pacha, Rue Pierre et Marie Curie 544, tel. 0558-071603. 
 De bekende Pelgrimsgîte van Jacques en Jacqueline is opgeheven. Aanvulling: 
 hotel Brémontier, Rue des Hauts Fournaux, aan de route net voor spoor, tel. 06-32752842. 
 hotel l'Aubergade, Rue Brémontier 71, aan de route net voor spoor, tel. 0558-070078. 
Kaart 27 km 94 (terug km 62) Escource, bar / chambres in het centrum is opgeheven, aanvulling: 
 Accueil spitituel Chicha'oua, Frère Serge, tel. 0558-042433 of 06-72944094. 
 km 106 (terug km 50) Onesse-et-Laharie, op AI mobilhome, tel. 0558-073049 of 06-81321256. 
Kaart 30 km 155 Dax, B&B Villa Mélanie, Rue Cordon Bleu 8, centrum, keuken, tel. 06-83954167. 
Kaart 31 km 11 (terug km 7) Nabij Gaas (3,5 km) B&B La Vieille Grange, Hen Oostendorp en José Ruijter, 
 Chemin de Truquez 8: D13, na Gaas rechtsaf langs meertje, tel. 0558-589686 of: 06-27334195. 
Kaart 33 km 47 Sauveterre-de-Bearn, hotel Maison de Navarre, Chemin St.Marc bij D933, Cécile Gorlier, 
 pelgrimsprijs inclusief diner, tel. 0559-385528 of 06-63026521. 
 km 68 Navarrenx, hotel du Commerce is boven de normprijs van de gids, aanvulling: 
 B&B + gîte Cri de la Girafe, Rue du Fauburg 12, Maria et Fabian, tel. 0559-662422 of 0760-751914. 
Kaart 34 km 69 Navarrenx Jasses, Gîte d'Étape Charbel, Rue du Moulin, afslag op D2 bij riviertje. 
 km 71 Dognen, B&B Maison Espalungue (15e eeuw), Michel Prat, tel. 0559-660096 / 06-23035765. 
 km 76 Saucède, B&B Aux Volets Verts, Gill Dawe, Place de l'Église D27, tel. 0559-343271. 
 km 80 Poey-d'Oloron, B&B Domaine Pédelaborde, noordkant dorp, tel. 0559-395993. 
 km 88 Oloron, B&B l'Églantine, Rue Palassou 41, aan de route, tel. 0559-397027 of: 0781-361468.  
 
Alternatief kustroute traject 6 
Kaart 39 km 21 (terug km 165) bij B&B La Salle, 5 km zuid, zeer gevaarlijke oversteek van D27 met N10.  
Kaart 40 km 53 (terug km 137) Lezay, B&B Chez Clemley, (Iers), aan D45 1 km west, tel. 0549-272001. 
Kaart 42 km 99 (terug km 90) Aulnay heeft een halte Jacquaire voor pelgrims, Rue de Beaulieu 3, 6 bedden, 
 melden met credencial bij Edith Bourreau, Place Aristide Briand 14 (= plein), tel. 0546-331010. 
 Aulnay: B&B +table d'H, Aunedonnacum, Sylvie Nezereau, Rue de Beaulieu 1, tel. 0546-268107. 
Kaart 43 km 115 (terug km 74) aanvulling B&B in Courcelles 2 km, le Cadran Solaire, 18e eeuws landhuis,  
 Gilles le Gall, Rue de la Berdasserie, tel. 0546-265377 of 06-13611709. 
Kaart 44 km 117 St.Jean-d'Angély, B&B mme. Cornu is gesloten en B&B Robin wil geen pelgrims meer. 
 Aanvuling: B&B l'Étoile du Port, Quai de Bernouet 14, nabij de camping, tel. 0546-330947. 
 Voor de pelgrimsgîte in de Abbaye melden vóór 18 uur, za. - zondag gesloten, tel. 0546-326060. 
 Het telefoonnr. van Les Amis de St.Jacques, vermeld aan de poort is bedoeld voor wandelaars. 
 km 128 (terug km 61) la Frédière, B&B mme. Bréthénoux, tel. 0546-901022 of 06-27577203. 
Kaart 45 km 142 (terug km 47) Narcejac 1 km oost, B&B Bois des Faux, fam. Boulet,  
 Rue du Champverdier 23, tel. 0546-922577. 
Kaart 48 km 8 (terug 161) Soulac-sur-Mer, hotel Dame de Coeur, Rue de la Plage 103, tel. 0556-098080. 
Kaart 57 km 158 (terug km 11) Belin-Béliet, Halte Latine is afgekeurd als B&B en (voorlopig) gesloten. 
 Pelgrimsgîte alleen op vriendschappelijke basis. Hotel Cabane is vaak dicht, toekomst onzeker. 
 
Navarra route traject 7 
Kaart 59 km 36 (terug km 32) St.Palais, B&B Soretena, Avenue de Saint Jayme 2 =D11, tel. 06-10107397. 
Kaart 60 km 67 St.Jean-Pied-de-Port, pelgrimsherberg l'Esprit du Chemin heet nu Beilari, tel. nr. blijft gelijk. 
 
 


