Toegang tot het gebied
De meren van de Champagne en het Parc naturel
régional de la Forêt d'Orient zijn dichtbij, snel
toegangelijk via veilige wegen. Geen overvolle
wegen of files bij ons...

Per auto
Dankzij enkele grote wegen in het noorden van
Frankrijk en richting de Europese hoofdsteden is de
regio goed toegankelijke. U kunt de autosnelweg
nemen (tol) of het uitstekende netwerk van
secondaire wegen. Reken op 2uur vanuit Paris, 1u30
vanuit Dijon, 1u30 vanuit Reims.
Voor onze Belgische, Nederlandse en Engelse
vrienden zijn we te vinden halverwege de weg
richting het zuiden. Utrecht en Londen liggen op 550
km, Brussel op 340 km, Luxemburg op 250 km... Een
uitstekende gelegenheid om te stoppen en te
genieten van ons landschap, onze restaurants en
accomodaties. Zonder dat u daarvoor een fortuin aan
brandstof hoeft uit te geven!
Als u de autosnelweg neemt:
- vanuit Paris : neem de A5, volg « Grands Lacs»,
neem afrit 23 « Thennelières »
- vanuit Dijon : neem de A5, afrit 22 « Magnant », volg daarna « Vendeuvre-sur-Barse »
- vanuit Lille / Reims : neem de A26, afrit 21« Vallée de l’Aube », volg dan « Brienne-le-Château »
of afrit 23 « Thennelières » volg daarna « Grands Lacs »

Per trein of per bus
De dichtsbijzijnde stations zijn in Troyes (op 8 kilometernvan het PNR) of Vendeuvre-sur-Barse (op het grondgebied
van het Parc naturel régional), beide direct toegankelijk vanuit Parijs of Basel in Zwitserland.
Om u te helpen bij het voorbereiden van uw reis, bezoek de goede website van het openbaar vervoer: klik hier.

Te fiets
Troyes is verbonden met het Parc naturel régional de la Forêt d'Orient via een vélovoie van 42 km.
De Champagne biedt u bovendien een netwerk van vele honderden kilometers van 'voies vertes' (groene wegen) die
drukke verkeerspunten vermijden.
Bezoek de website voor meer informatie, klik hier.
Tot binnenkort !
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