Accommodatie:
Welkom in ons comfortabele en sfeervol pension
in het gehucht Lugeastre gemeente Saint Didier
sur Doulon, niet ver van de snelweg in het zuidelijk
deel van het Centraal Massief. Lugeastre Bas is
een authentiek, goed onderhouden gehucht bestaande uit 12 woningen. Als je dit mooie gehucht
binnen gaat, lijkt het of de tijd honderd jaar heeft
stil gestaan. De sfeer, de uitstraling en de omgeving, alles werkt mee aan deze indruk.

Le Grand Trianon
Chambre d’hôtes

Kamer La Forêt

Kamer l’Astre

Kamer La Lumière

Kamer La Montagne

De locatie is bij uitstek geschikt voor wandelaars
(direct gelegen aan meerdere wandelroutes) en
liefhebbers van rust en stilte. Mountainbiken, wielrennen, vissen, kajakken, kanoën, raften, vogels
spotten, paardrijden, boomparcours klimmen,
zwemmen en langlaufen is allemaal mogelijk in de
nabije omgeving. Wij beschikken over routekaarten voor sportieve fietsers en wandelaars.
Le Grand Trianon beschikt over 5 ruime gastenkamers voor 2 tot 5 personen. Kamer Lumière is
rolstoeltoegankelijk. Voor particulieren, bedrijven
en verenigingen is groepsverhuur mogelijk. Wij
kunnen maaltijden en outdoor activiteiten voor u
verzorgen. Tevens bieden wij arrangementen aan
met diverse thema’s (zie onze website).

Chambre en table d’hôtes
voor wandelaars en rustzoekers
in het Centraal Massief Frankrijk

Gastvrijheid en een uitgebreide service zijn onze
belangrijkste aandachtspunten om u een aangenaam verblijf te kunnen bieden. Le Grand Trianon
biedt u hedendaags comfort in een prachtige,
weidse, groene en beboste natuur van het Parc
Livradois Forez, onderdeel van het Centraal Massief.
Graag tot ziens in de prachtige Auvergne!

Le Grand Trianon
Lugeastre Bas
43440 Saint Didier sur Doulon
Frankrijk
Telefoon:
0033 443066215
Mobiel:
0033 601868022
E-mail: info@legrandtrianon.com
Web: www.legrandtrianon.com

Voor een aangenaam en
gastvrij verblijf!
Angelieke en Boudewijn Janssen
heten u van harte welkom

Routebeschrijving
en adres informatie
Lugeastre Bas is een gehucht behorende bij de
gemeente Saint Didier sur Doulon. Het is dus
niet in het dorp Saint Didier sur Doulon zelf,
maar 5 kilometer daar vandaan. Als u met een navigatiesysteem rijdt, zijn er over
het algemeen twee mogelijkheden, afhankelijk van
het type navigatiesysteem.
Of Lugeastre (Bas) is een
plaats in uw navigatiesysteem, of Lugeastre (Bas) is
een straatnaam binnen de
gemeente Saint Didier sur
Doulon. Navigeer bij voorkeur niet op postcode
omdat het gebied te groot is en meerdere gemeenten dezelfde postcode hebben.
Mocht u onverhoopt toch in het dorp Saint
Didier sur Doulon aankomen, dan rijdt u als
volgt naar het gehucht Lugeastre Bas:
zorg dat u met uw gezicht naar de kerk staat,
en ga dan rechts van de kerk, houdt rechts
aan en ga de brug over. Einde van de weg
links. Volg de weg circa 2 km bergopwaarts
totdat u naar rechts een stijgende haarspeldbocht ziet, deze weg neemt u en blijft u circa 3
km volgen door voornamelijk bossen. U komt
dan vanzelf in Lugeastre. Blijf de doorgaande
weg volgen tot een kruispunt van vier wegen
(rechts staat een bekende gele brievenbus van
La Poste). Steek de kruising over en volg de
borden Le Grand Trianon.
GPS coördinaten:
Lengtegraad 3°.33'13.7
Breedtegraad 45°.16'46.1

Vanaf St. Etienne (oosten)

Vanaf Montpellier

Ga richting Le Puy en Velay en neem op de
4-baans N88 de afslag Bas en Basset. Na
Bas en Basset de hoofdweg volgen via
Beauzac, Jussac, Lingoustre naar Craponne
sur Arzon. Vervolgens La Chaise Dieu.
Neem hier de afslag richting Brioude en
Cistrières via de D19. Neem na Cistrières
de afslag naar links via de D568 richting Le
Fronvel en Berbezit. Blijf de doorgaande
weg volgen (door Le Fronvel en Lermitagne). U komt van noordelijke richting Lugeastre binnen, Ga bij Lugeastre Bas rechts
(Net vóór een blauwe mozaïek muurplaat
rechts op een gevel met “Lugeastre”) en
direct naar links het smalle weggetje in.

Vanuit zuidelijke richting op de snelweg
A75/E11 neemt u afslag 22 Brioude.
Zorg dat u na Brioude op de N102 komt
richting Le Puy en Velay, maar neem op
de rotonde de afslag La Chaise Dieu.
(* zie verder onder Parijs).

(A75/E11)

Vanaf Parijs (A75/E11)
Vanuit noordelijke richting neemt u afslag
20, Brioude. Volg de N102 richting Le Puy
en Velay. Neem op de 3e rotonde de 5e
afslag* La Chaise Dieu. Volgende rotonde
1e afslag richting La Chaise Dieu. Daarna
1e weg rechts, volg (ook in Fontannes)
Paulhaguet. Circa 2 km ná Frugières-le-Pin
Gare neemt u de afslag links naar Vals le
Chastel. Volg de weg tot in Vals le Chastel
(D56). Blijf de doorgaande weg volgen richting Saint Didier sur Doulon en neem na
Vals le Chastel de 1e weg rechts naar
Lugeastre (foto onder). Volg de weg 5 km
bergopwaarts en daarna de borden Le
Grand Trianon.
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