
Le Petit Chenac ligt op 980 km afstand vanaf Utrecht.
         15 Chemin du Petit Chenac, 
         17120 Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet

De coördinaten zijn:   Breedtegraad: 45.511115 | Lengtegraad: -0.832903 

Auto
Routebeschrijving vanuit Nederland, ofwel het noorden:
De snelste en kortste route is via Parijs, bij Parijs aangekomen de borden richting Bordeaux (A10) 
volgen. Vervolg de route via Orléans, Tours, Poitiers, Saintes, verlaat de snelweg bij Pons, afslag 
36, vervolg de route via de D732 richting Gémozac/Royan. Je kunt de navigatie natuurlijk ook 
volgen, maar wij  vinden het gemakkelijker en sneller rijden via de D6 richting Montagne-sur-
Gironde. Volg nu bij de rotonde in Gémozac de borden richting Mortagne-sur-Gironde, naar de D6.
Volg de D6, (ongeveer 9 km) tot aan de éérst komende rotonde van Boutenac-Touvant, neem hier de
eerste afslag  D730 richting Royan en Cozes. 
Neem de eerste afslag na ongeveer 2 km links, volg de borden Chenac-Saint-Seurin-
D'Uzet/Mortagne en volg de D139 tot aan Chenac. 
In Chenac aangekomen zie je aan de linkerkant de tennisbaan met daar tegenover het gemeentehuis,
sla daarna meteen linksaf richting St. Seurin d'Uzet richting de rivier de Gironde.
Volg deze weg en houdt rechts aan bij de splitsing van de weg, deze weg loopt iets omhoog. Rechts 
staat ook een bordje: Chemin du Petit Chenac.
Neem daarna de eerste afslag rechts.  Aan het einde van deze weg, vlak na het huis met de groene 
luiken bevindt zich Le Petit Chenac, je kunt hier meteen naar rechts richting ons parkeerterrein.

Routebeschrijving via Rouen:
Je kunt ook om Parijs heen rijden, het is een wat langere route, maar daar tegenover staat dat dit 
veel rustiger en prettiger rijden is. Deze route gaat via: Antwerpen-Lille-Rouen. Volg daarna Le 
Mans, Tours, Poitiers-Niort, Saintes en verlaat de snelweg bij Pons, afslag 36. Zie verder de 
bovenstaande routebeschrijving.

Routebeschrijving vanuit het zuiden/Bordeaux:
Vanaf Bordeaux de borden richting Parijs volgen, neem afslag 37. Volg de borden richting Royan en
vervolg deze route ongeveer 20 km via de D730. Neem de 2e afslag van de  rotonde van Boutenac-
Touvant. Neem de eerste afslag na ongeveer 2 km naar links, volg de borden Chenac-Saint-Seurin-
D'Uzet/Mortagne en volg de D139 richting tot aan Chenac. In Chenac aangekomen zie je aan de 
linkerkant een tennisbaan met daar tegenover het gemeentehuis, sla daarna meteen linksaf richting 
St. Seurin d'Uzet richting de rivier de Gironde. Volg deze weg en houdt rechts aan bij de splitsing 
van de weg, deze weg loopt iets omhoog. Rechts staat een bordje: Chemin du Petit Chenac. Neem 
de eerste afslag rechts en volg deze weg.  Aan het einde rechts, vlak na het huis met de groene 
luiken bevindt zich Le Petit Chenac, je kunt hier meteen naar rechts richting ons parkeerterrein

Vliegtuig:
Met het vliegtuig zijn we ook goed en goedkoop bereikbaar. Zowel Easyjet en KLM(Amsterdam)
en Ryanair(Brussel) vliegen regelmatig naar Bordeaux-Merignac:

www.easyjet.com  www.klm.com   www.ryanair.com 

Voor een heel aantrekkelijke prijs kun je bij de luchthaven van Bordeaux een auto huren, dit kan 
eenvoudig online bij één van de vele autoautoverhuurbedrijven.                 
                                               

                                           Bon voyage et à bientôt!

                                                      Jean & Ellen

http://www.easyjet.com/
http://www.ryanair.com/
http://www.klm.com/

