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Route naar ‘Le Petit Moulin’ 
 
 

Routebeschrijving vanaf Parijs 
 

• U neemt de A6/E15, de “l‘Autoroute du Soleil”. 

• Daarna neemt u de afslag naar de A77, de “l’Autoroute de l’Arbe”,  
richting Nevers. 

• Aan het einde van de snelweg neemt de rotonde ¾ en gaat u de N7  
op richting Moulins/Clemont-Ferrand. 

• Bij afrit 44 Moulins gaat u er af. 

• Neem de rotonde ¾ richting Moulins-centre  ( D707 )  

• U passeert 2 rotondes, als u door het bedrijven gebied rijdt (“Route 
du Paris”) 

• Aan het einde van de weg moet u naar rechts (“toutes direction”), bij 
de verkeerslichten rechtdoor (“toutes direction”). 

• U volgt de bocht naar links en gaat bij de stoplichten rechtdoor. 

• Houdt u daarna rechts aan, richting Montluçon.  

• Bij de rotonde gaat u naar rechts en rijdt u over een grote brug (over 
de rivier de Allier). 

• Bij de rotonde gaat u rechtdoor (2e afslag). 

• U rijdt door tot de 2e rotonde en gaat weer rechtdoor (2e afslag) 
richting Souvigny. 

• U rijd nu op de D945 (“Route de Moulins”)  

• U volgt deze weg helemaal totdat u bij  Souvigny uitkomt , daar 
neemt u de afslag richting Saint Hilaire.  

• Deze weg gaat over in de D73 (de flauwe bocht naar links 
aanhouden), op een gegevenmoment gaat deze weg over op de D11. 

• U passeert het dorpje Gipcy . 

• Bij de rotonde gaat u ¾ naar links richting Saint Hilaire op de D1. 

• U passeert het eerst “ La Gare” en daarna rijd u door Saint Hilaire. 

• Na 4 km bovenaan de heuvel neemt u de afslag naar rechts: welkom  
bij ‘Le Petit Moulin’ 

 
 
De route wijkt iets af van wat de autonavigatie aangeeft.  Omdat deze u het laatste stuk via kronkelige, smalle en 
heuvelachtige wegen stuurt is het met caravan of aanhanger aan te raden de beschreven route aan te houden. 
 
 
 

 


