'Aires' langs de
route du soleil
Parkeerplaatsen langs de
snelweg in Frankrijk worden
altijd aangeduid met de term
‘aire’.
De voorzieningen verschillen
nogal, maar omvatten meestal
minimaal picknick-tafels, wat
grasveld en toiletten.
De grote aires beschikken
meestal over allerlei
eetgelegenheden, een benzine
station, winkeltjes, speeltoestellen voor kinderen, wifi en
steeds vaker ook oplaadpunten
voor electrische auto's.

De A31, A6, A7 en A9 zijn enkele van de
meest gebruikte autoroutes naar/vanuit
Frankrijk, dus ook de aires zijn groot en
goed opgezet en uitgestrekt langs de
hele route. Op delen van de snelweg
wordt tol geheven.
Hieronder tref je een lijst aan van alle
aires van Luxemburg tot aan Marseille en
Montpellier; daar waar je de snelweg
verlaat voor de Ardèche en Gard aan de
ene kant en de Drome en Provence aan
de andere kant.
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HEENWEG
ZUIDWAARTS
ZONWAARTS:
In Luxemburg

tussen Luik en Luxemburg géén tankstations!

A6/E25 CAPELLEN SUD
Drukke aire, vooral inter e ssant voor goe dkope
brandstof (BP) en wink e ls, o.a. B u r ge r King ,
Dunkin'Donuts.

A3 BERCHEM
Drukke aire, vooral inter e ssant voor goe dkope
brandstof (Aral) en win kels, opla adpu nt.

Tussen Luxemburg
en Langres

A31 GRAND CHÊNE (KM 202)
Klein en envoudig, met bome n

A31 LORRAINE SANDAUCOURT-LA
TRELLE (KM 182)
Zeer groot en ruim opg e zet met vee l gr as
(picknickruimte, speelru imte oa met hou te n
kanonnen) , een wijds uitzicht e n e e n loopbrug naar de parkeerplaats (Sanda u cou r t- le sRappes) aan de andere ka nt va n de sne lwe g.
Aire is afgewerkt met Napele onistische
figuurtjes. Cavalerie st aan op de op- e n afr it .
Restaurant (l'Arche) , ta nksta tion (Eni),
oplaadpunt.

tussen Luxemburg en Metz géén tankstations!
A31 ST RÉMY (KM )
Zeer lawaaiige, kleine aire met beper kte faciliteiten. Wel veel parkee r r u imte . Tanksta tion
(Esso) .

A31 OBRION (KM 268)
Zeer lawaaiige, kleine aire met beper kte faciliteiten en weinig parke e r r u imte . Tanksta tio n
(Total) .

A31 TOUL (KM 232)
Groot, met loopbrug naar de over ka nt (Tou l
Chaudenay) . Ruime par kee r pla ats met gr ote
grasvelden. Mooie picknick achte r aan met
veel bankjes en bomen . Restau r ant (Qu ic k) .
Tankstation (BP) , opla adpu nt.

A31 PÉAGE (KM 225)
Alleen tol en parkeerp laats

A31 FAVEROSSE (KM 212)
Klein, mooi, in bos gele ge n. Me t
wandel-/hardloop-route .

A31 GRAND REPENTI (KM 163)
Klein en eenvoudig. Uitkijkpu nt bove nop e e n
toiletgebouw.

A31 MONTIGNY LE ROI (KM 138)
Moderne, maar kleine aire . We inig pa r kee r ruimte. Tankstation (Avia), kof fieshop, vee l
groen/bomen, speeltoe ste l, opla adpu nt.

A31 CÔTE ROBERT (KM 122)
Klein, met wandelparcour s, u itzic ht, r u stig
gelegen picknickterrein met picknickta fe ls,
bomen

Tussen Langres
en Dijon
A31 LANGRES PERROGNEY (KM 105)
Grote parkeerplaats met goe de voorzie ning e n
en veel grasvelden met picknickru imte e n
bomen. Restaurant en kof fiehoe k (Au togr ill,
Cafétéria, Casino) . Klein wandelpa r cou r tje,
tankstation (Avia) , oplaadpu nt.

A6 BEAUNE TAILLY (KM 310)
Grote en mooi aangelegde aire met vee l
voorzieningen (ook 2 h ote ls e n e e n Mu sé e
Archeologique) . Wel snel dru k. Restau r ant
(Autogrill, Burger King) , snacks, tanksta tion
(Total) , oplaadpunt. Ap ar t ge le ge n
picknickterrein en een loopbr u g naar de
parkeerplaats aan de over ka nt va n de sne lwe g
(Beaune Merceuil) .

A31 FONTENELLE (KM 89)
Klein, eenvoudig, met bome n

A31 SAINT-GERTRUDE (KM 76)
Klein met bomen

A31 DIJON-BROGNON (KM 57)
Grote, moderne aire me t vee l voorzie ning e n.
Loopbrug naar andere ka nt (Dijon- Spoy ). Ve e l
zitgelegenheid buiten. Tanksta tion (Total),
oplaadpunt, restaurant, su per ma r kt (Lecle r c),
speelplaats.

A31 TILLE (KM 45)
Klein, met bomen en kleine spee lpla ats.

Tussen Dijon en
Lyon
de A31 gaat over in de A6
A31 GEVREY CHAMBERTIN (KM 25)
Fijne aire, maar klein. Re stau r ant (Au togr ill,
l’ Arche) , snacks (Paul, on the Run),
tankstation (Esso) , oplaadpu nt, spee ltu intje ,
overdekte picknicktafels.

A31 FLAGEY ECHEZEAUX (KM 17)
Klein, met bomen en spee ltoe ste l

A31 SERRIGNY (KM 8)
Klein met veel bomen e n spee ltoe ste l.
Picknick-tafels ook overdekt.

A6 CURNEY(KM 319)
Klein, mooi en bosrijk. Spee ltu intje .
Monument opgericht in 1985, n.a.v. he t mee st
dodelijke snelweg-onge lu k u it de F r anse
geschiedenis op 31 juli 1982. Op de A6, vla kbi j
Beaune, vatte o.a. een tou r ing car vla m na e e n
botsing. In totaal viele n 53 dode n waar onder
44 kinderen in de leeft ijd va n 6 tot 15 ja ar .

A6 FERTÉ (KM 340)
Klein, niet bijzonder. Re stau r ant, tanksta tion
(BP) , koffieshop, mooiste picknickplaatse n
achteraan.

A6 JUGY (KM 351)
Grote, kindvriendelijke aire met vee l gr as e n
bomen. Geweldige kabou te r - spee ltu in.
Kilometers van te voren wor dt de aire al
aangekondigd door kaboute r tjes langs de
weg. In het hoogseizoen ka n he t hier dru k
worden! Er is geen tanksta tion of r e stau r ant.

A6 FARGES (KM 363)
Rustige aire met veel grasveld, spee ltu intje e n
apart gelegen picknickge dee lte .

A6 MACON ST. ALBAIN (KM 373)
Grote parkeerplaats met goe de voorzie ning e n
en gras/bomen met picknickru imte . Maar ni e t
echt gezellig. Restaurant e n kof fiehoe k
(Autogrill, Quick, Cafété r ia , Casino) . Ibis H ote l.
Tankstation (Avia) , oplaadpu nt. B r u g naar
overkant.

A6 CRÈCHES (KM 397)
Klein, met picknick onder bome n

A6 DRACÉ (KM 407)

Tussen Lyon en
Orange
de A6 gaat over in de A7

A7 PÉAGE: VIENNE (KM 7)
Alleen tol en parkeerp laats.

A7 AUBERIVES (KM 11)
Ruime, mooi aangelegde aire met bome n e n
leuk speel/klimtoestel midde n op gr asveld.
Weinig plaatsen voor vrachtwage ns, dus ook
een stuk rustiger. Schaduwr ijke
picknickplekken.

Weinig parkeerplaatsen, ge e n schaduw.
Tankstation (Total) , opla adpu nt, r e stau r ant
(Autogrill, Coté France), Spee ltoe ste l
achteraan.

A6 PATURAL (KM 419)
Kleine parkeerplaats me t apa r t ge le ge n
picknickterrein, speelt oe ste l, we inig schaduw

A6 PÉAGE: LIMAS (KM 427)
Alleen tol en parkeerp laats.

A6 CHÈRES - OUEST (KM 436)
Rustig, zonder vrachtwage ns. Tanksta tion
(Esso) . Overige faciliteiten via voetbru g aan
de andere kant.

A6 DARDILLY (KM 447)
Niet meer in gebruik / afge broken... (juli 2018)

A7 SOLAIZE (KM 12)
Kleine, krappe, onaantr e kke lijke aire , ge e n
speelruimte. Tankstation (Total) met cafe tar i a.

A7 SAINT RAMBERT D’ALBON (KM 29)
In beide richtingen (loopbr u g), nieu w e n
groots opgezet, Mooi buitente r r as aan vijve r .
Weinig schaduw, (over dekte) picknick
achteraan met speeltoe ste l, hote l.
Supermarkt, restauran ts (H ippopotamus,
L’ Arche) , snack (Paul, Su bway). Tanksta tion
(Leclerc) , oplaadpunt.

A7 BORNARON (KM 44)
Lang en smal maar mooi, met bome n, vee l
gras, waaierdouches om af te koele n e n
uitzicht op de maïsvelde n.

A7 PONT DE L’ISÈRE (KM 61)

A7 : MORNAS VILLAGE (KM 7)

Keurige aire met veel voorzie ning e n, ma ar
weinig schaduw en zit ge le ge nhe id. Tankstation (Total) , oplaadpu nt, snacks (P au l,
McCafé, Subway) , restau r ant (H ippopotamus,
McDonalds) , speeltoestel.

Beide richtingen. Grote aire met u itzic ht op
de oude burcht van Mor nas op de ber g.
Redelijke facilteiten. We inig schaduw e n
zitcomfort. Speeltoeste l. Tanksta tion e n
supermarkt (Carrefour), opla adpu nt,
restaurant (l’ Arche, Qu ic k, Le B oe u f).

A7 PORTES LÈS VALENCE (KM 78)
Goede faciliteiten, ma ar klein e n ampe r
schaduw. Wel waaierdou che s, spee ltoe ste l.
Restaurant (Autogill) , sna cks (P e tit Café ),
tankstation (Avia) , oplaadpu nt.

A7 BELLEVUE(KM 85)
Klein, met picknick onder bome n

A7 BRAS DE ZIL (KM 95)
Klein met snack

A7 COUCOURDE

Tussen Orange
en Montpellier
A9 ROQUEMAURE NORD (KM 11)
Klein, met veel schaduw, waaier douche s.

A9 TAVEL NORD (KM 18)
(KM 105)

Schitterend uitgevoerd e aire , he e l r u im met
een groot grasveld (me t spee ltoe ste l e n
Azteekse pyramide) . E nig minpuntje is he t
uitzicht op de nucleaire ce ntr ale .

A7

Bij Orange kunt u kiezen voor de richting
Montpellier (over op de A9; zie hieronder)
of Marseille (verder op de A7; zie verder):

SAVASSE(KM 110)

Tankstation en shop (Esso), r e stau r ant (B onne
Journée) , Geen schaduw e n e r g klein. H e t
meest in het oog springe nd is de
assymetrische, futuristisc he , ma the ma tisc he
sculptuur: de ‘ Nef Sola ire ’ (he t zonneschip).
Het gebouw ziet eruit a ls e e n gr oot zeilsc hip,
maar is eigenlijk een enor me zonnewijzer .
Het heeft 4 betonnen ‘ ze ilen’ , met he t
hoogste punt op 17 me te r . In totaal zijn e r 5
zonnewijzers (drie vertika le op drie va n de
vier ‘ zeilen’ en twee horizontale (op de
grond) , voor ochtend- e n middag- duiding .
Naast de 5 zonnewijzers zijn e r twe e
gnomons, die hun schaduw we r pen op de
verschillende zonnewijze r s. Op ieder mome nt
v/d dag zijn er minstens twe e zonnewijzer s
actief, één horizontaal e n é é n ver tikaal.

Klein, met mooi monume nt te r e r e va n de
zon: la porte du soleil

A7 MONTÉLIMAR OUEST (KM 120)
Stad van de nougat! Deze ' top'- aire is de
grootste in oppervlakte va n F r ankrijk, e n 1 v/d
grootste van Europa. Vaak activiteiten in
juli/augustus. Restaura nt (Au togr ill,
McDonalds) en hotel, s nacks (B r ioc he Dor é e ,
McCafé) , tankstation (S he ll), opla adpu nt. Ve e l
ruimte, speeltoestellen , apa r t ge le ge n
picknickterrein. Loopbru g naar de ander e
kant v/d snelweg.

A9 ESTÉZARGUES NORD (KM 25)
Klein, picknickplaatsen

A9 LEDENON NORD (KM 36)
Klein, picknickplaatsen

A9 NIMES-MARGUERITTES NORD (KM 45)
Nieuw en schoon, maar klein e n beper kt.
Tankstation en shop (Total), opla adpu nt,
supermarkt (Carrefour), snack/kof fieshop
(Brioche Dorée)

A9 MIHAUD NORD (KM 60)
Klein, picknickplaatsen

Tussen Orange
en Marseille
A7 GRÈS (KM 171)
Klein, picknickplaatsen

A7 FOURNALET (KM 183)
Klein, picknickplaatsen

A9 VERGÈZE NORD (KM 68)

A7 MORIÈRES (KM 195)

Klein, picknickplaatsen

Tankstation en shop (BP), picknickplaatse n,
restaurant (Coté France), winke ltje,
speeltoestel

A9 AMBRUSSUM NORD (KM 76)
Prima aire; tankstation (B P ), opla adpu nt,
winkels (8 á Huit Express) , r e stau r ants
(Bouquet) . Veel schadu w/g r oe n,
(waaier) douches,

A7 CABANNES (KM 201)
Klein, picknickplaatsen

A7 CAVAILLON OUEST (KM 210)
Klein, picknickplaatsen

A7 SENAS OUEST (KM 219)
Klein, picknickplaatsen (dicht?)

A9 NABRIGAS (KM 83)
Klein, picknickplaatsen

A7 LANCON DE PROVENCE OUEST
(KM 242)
Groot, tankstation en shop (Total), fastfood
(Quick) , restaurant (L’ Ar che , H ippopotamus),
snacks (Paul) , Speeltoestel, picknickplaatse n.

TERUGWEG
NOORDWAARTS
HUISWAARTS:

U komt uit de richting Marseille (over op de A7) of Montpellier (over de A9):

Tussen Montpellier
en Orange
A9 SAINT AUNÈS (KM 95)

Tussen Marseille
en Orange
A7 LANCON DE PROVENCE EST (KM
243)

Klein, picknickplaatsen

A9 AMBRUSSUM SUD (KM 76)
Keurige aire, met rede lijk wat gr as/g r oe n.
Tankstation en shop (Total), kof fieshop (Cia o
Café) , fastfood (McDona ld’ s)

A9 VERGÈZE SUD (KM 69)
Klein, picknickplaatsen

Groot, tankstation en shop (Total), fastfood
(Quick) , restaurant (L’ Ar che e n
Hippopotamus) , wifi, spe e ltoe ste l.

A7 LAMANON (KM 228)
Klein, picknickplaatsen

A7 SENAS EST (KM 219)
Klein, picknickplaatsen

A9 MINAUD SUD (KM 60)
Klein, picknickplaatsen

A7 CAVAILLON-PLAN D’ORGON (KM 219)
Klein, picknickplaatsen

A9 NIMES-MARGUERITTES SUD (KM 45)

A7 NOVES (KM 200)

Redelijke aire, tankstation (Avia), opla adpu nt,
supermarkt (Vival) , koff ieshop (Km Café ).

Klein, picknickplaatsen

A9 LEDENON SUD (KM 36)
Klein, picknickplaatsen

A7 SORGUES (KM 183)
Groot, tankstation en shop (Esso) , r e stau r ant
(Autogrill, Coté France), Schaduwr ijk dee l
voor picknick. speeltoe ste l

A9 ESTÉZARGUES SUD (KM 25)
Klein, picknickplaatsen

A9 TAVEL SUD (KM 18)
Prima aire, tankstation (Agip), winke l (ENI) ,
wifi, koffieshop en restau r ants (Leo La
Cafeteria, Leo Le Restau r ant).

A9 ROQUEMAURE SUD (KM 11
Klein, picknickplaatsen

A7 ORANGE-COUDOULET
Klein, picknickplaatsen

(KM 171)

Tussen Orange
en Lyon

A7 MORNAS LES ADRETS (KM 158)
Beide richtingen. Uitzic ht op de ou de bur cht
van Mornas op de berg . We inig schaduw e n
zitgelegenheid. Tankstation e n su per ma r ket
(beide Carrefour) , oplaa dpu nt, r e stau r ant e n
snacks (l’ Arche)

A7 LATITUDE 45 (KM 60)
Keurige aire, met veel zitge le ge nhe id e n
schaduw/bomen, speeltoeste l. De naam
verwijst naar de 45ste bre e dtegr aad die je
hier passeert, de Frans e “ porte de sole il” .
Supermarkt (Vival) , tanksta tion (Avia),
oplaadpunt, fastfood (Mc Donalds) , snacks
(McCafé) .

A7 BOUTERNE (KM 54)
Rustige ruim aangelegde aire de r e pos met
ruime picknickmogelijkheid e n vee l schaduw
en ruimte om een bal te schoppe n. Zee r r u im
picknickgedeelte. Leuk met jong e kids.

A7 GALAURE (KM 45)
Klein, weinig tot geen schaduw

A7 ST.RAMBERT
A7 TRICASTIN (KM 142)
Klein met picknickpla atse n.

A7 DONZÈRE (KM 128)
Klein met picknickpla atse n.

A7

D’ALBON-EST (KM30)

In beide richtngen (loopbr u g), gr oots opg e ze t,
overdekte picknick. weinig schaduw, spee ltoestel. Tankstation (B P ), snacks (Colu mbu s
Café, Hippopotamus Ca fé ), r e stau r ant (P au l,
L’ Arche) .

MONTÉLIMAR-EST (KM 119)

Stad van de nougat! Deze ' top'- aire is de
grootste in oppervlakte va n F r ankrijk e n 1 v/d
grootste van Europa. Ta nksta tion (She ll),
oplaadpunt, restaurants e n hote l (Au togr ill) ,
fastfood (McDonald’ s) , snacks (B r ioc he Dor é e ,
McCafé) , Ruim met apa r t ge le ge n picknickterrein met veel gras/groe n, spee ltoe ste l.
Vaak activiteiten in juli/ au gu stu s. Loopbru g
naar de andere kant van de sne lwe g.

A7 ROUBION (KM 111)
Goed aangelegd, met cypre sse n e n goe d
gespacieerde picknicktafe ls.

A7 SAULCE (KM 96)
Hele fijne aire, maar k le in e n da ar om sne l
vol/druk. Tankstation e n shop (Agip),
speeltoestel, gras/groen.

A7 PORTES LÈS VALENCE-EST (KM78)
In 2014 groots verbouwd e n ver nieu wd. P r ima,
met veel voorzieningen, ma ar ka n ge zellig e r .
Restaurant (Autogrill) , tanksta tion (Total).
Apart gelegen picknickter r e in met gr as/g r oe n,
speelplaats, waaierdouche s.

A7 GRANDE BORNE (KM 12)
Klein met bomen

Tussen Lyon en
Dijon
A6 SÉRÉZIN DU RHONE (KM ?)
Klein en krap, Ongeschikt voor kinder e n.
Tankstation (Avia) , oplaadpu nt.

A6 PAISY (KM 446)
Klein, rommelig, amper zitge le ge nhe id.
Kindonvriendelijk. Tanksta tion (Total)

A6 CHÈRES - EST (KM 436)
Heerlijk veel schaduw/bomen. Restau r ant,
tankstation (Esso) . Voe tbru g naar over zijde .

A6 UCHIZY (KM 365)
Klein met bomen

A6 BOYER (KM 345)
Klein met bomen en spee ltoe ste l

A6

SAINT AMBREUIL (KM 342)

Niet heel groot, redelijke facilite iten, we inig
bomen, speelveldje. Tanksta tion (B P ),
restaurant (Hippopota mus), café (P au l)

A6 LOYÈRE (KM 323)
Mooi, klein, veel bome n, picknicken in bos.
Speeltuintje en wande lmog e lijkheden.

A6 PEAGE: LIMAS (KM 427)
Tol en alleen parkeerplaats

A6 BOITRAY (KM 416)
Grote parkeerplaats naast e e n mee r .
Restaurant (Autogrill) . Een le u k ge le ge n
picknickterrein,
speeltuintje en mogelijkheden tot wandele n
en sporten.

A6 BEAUNE MERCEUIL (KM 311)
Groot met veel voorzieninge n, ma ar ge e n
schaduw. Restaurant (Au togr ill) , tanksta tion
(Total) , oplaadpunt, Apa r t ge le ge n picknickterrein, loopbrug naar de over ka nt. Mu sé e
Archeologique.

A31 GORGOLOIN (KM 7)
Klein, veel bomen, spee ltoe ste l

A6 TAPONAS (KM 409)

A31 BONCOURT LE BOIS (KM 16)
Klein, veel bomen, spee ltoe ste l

Veel ruimte, maar geen schaduw, spee loe ste l,
restaurant, winkel, tanksta tion (She ll),
oplaadpunt.

A6 SABLONS (KM 396)
Klein, bomen, koffiesh op

A6 MACON - LA SALLE (KM 375)
Prima faciliteiten, maar krap e n onge zellig .
ook hotel (Formule 1 e n All Se asons).
Restaurant (Quick, LeBoe u f Jar dine r , l’ Ar che ).
Tankstation (Total) , opla adpu nt. Apa r t
gelegen picknickgedee lte e n spee ltu intje .
Oversteek naar overkant,

A31 GEVREY DE CHAMBERTIN (KM 25)
Aire met veel voorziening e n, ma ar ge e n
schaduw. Restaurants ( Au togr ill, L’ Arche ),
koffieshop (Paul) , snac ks (on the Run),
Tankstation (Esso) Speeltu intje . Ove r dekte
picknicktafels. Brug na ar de over ka nt.

Tussen Dijon en
Langres
A31 PRÉ D’AZUR(KM 44)
Klein, veel bomen, spee ltu intje

A31 VAL DE MEUSE (KM 119)
Moderne, maar kleine aire . We inig
parkeerruimte. Tankstation (Avia),
oplaadpunt, koffieshop , klein spee ltu intje ,
mooi aangelegd met gr as/g r oe n.

A31 BOIS DE CHAUMONT (KM 137)

A31 DIJON SPOY (KM 56)

Mooi uitkijkpunt met u itzic ht. Gr asvelden me t
bomen en picknickruimte.

Grote aire met veel voor zie ning e n. Ove r ste e k
naar andere kant (Dijon- B r ognon). Car r e fou r
benzinestation, Leclerc su per ma r kt,
speelplaats

A31 LORRAINE SANDAUCOURT-LES
RAPPES (KM 182)

A31 VILLA DES TUILLERES (KM 75)
Eenvoudige voorzieninge n/pic knickru imte ,
mooi aangelegd, weinig bome n

A31 COBE SUZON (KM 87)

Zeer groot en ruim opg e zet met vee l
gras/groen (picknickruimte , spee lr u imte o.a.
met houten kanonnen ), wijds u itzic ht.
Loopbrug naar de overkant. Aire is afge we r k t
met Napeleonistische fig u u r tjes. Cava le r ie
staan op de op- en afr it. Restau r ant (l' Ar che ),
tankstation (Total) , oplaadpu nt.

klein, veel bomen

A31 VAL DU RENARD (KM 200)

Tussen Langres en
Nancy

Gelegen in een bos met fijne picknickru imte .
Ga voor nog rustiger gele ge n plekje s
voor het toiletgebouw r e chts tu sse n de
zendmast en het gebou w onder de poort
door.

A31 LANGRES NOIDANT (KM 102)

A31 MALVAUX (KM 211)

Grote aire met goede facilite iten; winke ls,
restaurant (Autogrill) , kle in wandelpa r cou r s,
speeltoestellen, tankstation (Avia),
oplaadpunt.

Gelegen in een bos met fijne picknickru imte .

A31 LOGIS NEUF (KM 106)
Parkeerplaats met mooi apa r t ge le ge n
picknickgedeelte. Waaier douche s e n
speeltuintje.

A31 PÉAGE (KM 225)
Tol en parkeerplaats, we inig bome n.

A31 TOUL- CHAUDENAY (KM 230)

A31 VAL DE GRIS (KM 119)
Kleine parkeerplaats me t picknickg e dee lte i n
een mooie omgeving me t bome n.

Mooie, ruime en nieuwe aire , met vee l
zitgelegenheid, speelt u in e n gr oe n/g r asvelden/bomen. Loopbrug naar de over ka nt.
Restaurant (Autogrill) , benzine station (B P ),
oplaadpunt.

Tussen Nancy en
Luxemburg
A31 FÔRET DE HAYE (KM 240)
Klein met schaduw

A31 LOISY (KM 271)
Kleine aire met beperkte facilite iten, we inig
schaduw/groen en weinig
parkeergelegenheid. Ta nksta tion (Agip)

A31 BOIS DE JURÉ (KM 279)
Klein met schaduw

A31 MAXE (KM 307)

TIPS?
Helaas kunnen wij gee n gar anties ge ven over
de (on) volledigheid van de inf or ma tie, want
we werken nog steeds aan e e n zo volledig
mogelijke lijst van alle facilite iten va n de
aires. Dus heb je tips of ver bete r punte n, laat
het weten (contact@villar deche .com) !

GOEDE REIS!
Villardeche
Judith Nouwens
Bosdrift 10A | 1215 AL | H ilve r su m | Ne der land
www.villardeche.com
www.facebook.com/villar deche
contact@villardeche.c om
KvK nummer 62368508

Kleine aire met beperkte facilite iten, we inig
schaduw/groen en weinig
parkeergelegenheid. Ta nksta tion (Esso)

A31 ENTRANGE(KM 341)
klein met bomen

In Luxemburg
Let op: tussen Luxemburg en Luik géén
tankstations!
A3 BERCHEM
Grote, drukke aire. Voor al inter e ssant voor
goedkope brandstof e n winke l. Restau r ant
(L’ Arche) , koffie/snacks (P hileas Café ).
Tankstation (Shell) .

A6/E25 CAPELLEN NORD
Goedkope brandstof, ru ime pa r kee r ge le ge nheid (hoewel niet veel gr as/g r oe n), goe de
faciliteiten. Tankstation (Q8), snacks (Shop &
Go, Panos Snacks) , coff e e cor ne r .
Speelgelegenheid.

Villardeche is dé spec ia list in bijzonder e ,
unieke en/of luxe vakantiever blijve n in
de Zuid-Franse regio Ar dèche . Een r e gio die
bekend staat om het h e e r lijke klima at, de
tongstrelende keuken en de over vloedige
Franse wijnen En okay, we doen ook e e n
beetje aan landje-pik in de noor delijke Gar d
(Languedoc) en de weste lijke Dr ôme/Va u clu se
(Provence) , enkel en a lle e n om u he t alle r beste aanbod van vakantie ver blijve n te ge ven,
op maximaal anderhalf u u r r ijden va n de
indrukwekkende Gorge s de l' Ar dèche . De
regio is vanuit Nederla nd te ber e ike n in ca.
1000-1200 km.

