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Routebeschrijving, NL --> Fontebona SP, bijna tolvrij
Vanaf Utrecht via de volgende bijna tolvrije route van ongeveer 1660 km in 18 à 19 rijuren naar
Fontebona (via tolwegen ongeveer 1630 km in 15 à 16 rijuren):
o Antwerpen
o Brussel richting Namen E411 en Luik E40 via de R0 langs Waterloo
o Mons/Bergen (B) afslag R5 richting Maubeuge
o N2 via Vervins, Laon, Soissons, richting Parijs
o Ruim 70 km na Soissons kom je op A104 (vanaf hier kan je bij perifériquepaniek grofweg eerst de
borden Lille en vervolgens de borden Bordeaux volgen tot aan de afslag E50/N20), volg richting Lille,
vliegveld Charles de Gaulle, Paris, Sarcelles
o A1/E15/E19, volg borden [Saint-Denis, Bobigny, Paris, Garonor, vliegveld Charles de Gaulle, Lille]
o A3/E15 richting [Bordeaux, Nantes, Bobigny, Paris-Est]
o Je komt uit op de A86 door te volgen het bord: [Bordeaux, Nantes, Lyon, Fontenay-Sou-Bois, Créteil,
Rosny-Sous-Bois, Montreuil-La Boissière]
o Je komt uit op de E50 door te volgen het bord: [(A6, A10) Bordeaux, Nantes, Lyon, Évry, Palaiseau]
o Volg de borden richting Étampes, Orléans over de N20
o N20 richting Etampes
o N20 richting Orléans tot 2 kilometer na Saran (voorstad Orléans). Hier de rechtsaf de N60 op richting
[Blois, Vierzon, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Sablonnières]. NB! Dit lijkt stukje péage, maar is het niet. Je kan
beter deze omweg volgen, dan de N20 dwars door Orléans nemen. Doe je dat wel, dan krijg je met een
oneindige hoeveelheid stoplichten te maken
o Volg borden Orléans Centre
o Volg daarna borden richting Vierzon over N20
o N20 richting La Ferté-Saint-Aubin, Lamotte-Beuvron, Nouan-le-Fuzelier, Salbris
o A20 richting Châteauroux, Limoges
o Op A20 bij afslag 23 de N145 nemen richting Magnac-Laval, Bellac, Mézières-sur-Issoire
o Volg borden Angoulême.
o Volg over D951 borden naar Confolens, daarna volg St-Claud tot Chasseneuil-sur-Bonnieure: hier komt de
D951 samen met de N141 (E603),
o Ga over N141/E603 richting Rochefoucauld, Angoulême
o Volg A10 richting Bordeaux
o Ga over A630 en daarna A63/E5 richting Dax, Bayonne, Saint-Sébastien
Het eerste deel kan je over de N10 tolvrij, maar voor en na de FR-SP grens moet je de tol niet willen
vermijden, tenzij je heel veel tijd hebt: je komt vast te staan op drukke stadswegen. Trek voor wél
tolvrij minstens een halve reisdag extra uit. Aan tol kost het je op dit traject heen en weer terug in
totaal bijna € 60,- (met een voertuig hoger dan 2 meter zelfs fors meer).
o Vanaf de FR-SP grens over AP8/A8/E70 richting Donostia/San Sebastián, Bilbao,
o Ga over AP8/A8/E70 richting Santander
o Bij Santander ga je van de A8/E70 af bij afslag 205, de S30 op
o Ga bij afslag 3 op de S30 richting A67, volg borden Oviedo
o Voorbij Pesués op de A8/E70 kan je 2 kanten op:
A de touristische route (30 à 45 minuten langer):
o Neem afslag 272 over de N621 richting Picos de Europa
o Bij Panes rechtsaf over de AS114 richitng Cabrales, Cangas de Onís
o Mooie weg, schitterende uitzichten. Stap bijv. net voorbij Poo de Cabrales bij de Mirador (op bord
aangegeven) aan de linkerkant van de weg even uit om de Picos rustig te bewonderen. Vlak daarvóór
rechts gaat de betonweg naast het hotel naar ons huisje Casa Inimini, 1km, rechts
o Bij Cangas de Onís pak je de N625 richting Arriondas
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o Bij Arriondas de N634 richting Infiesto, Pola de Siero, Oviedo
o 20 Km na Arriondas neem je de afslag naar Infiesto
---einde variant A--B de snellere route:
o Volg de borden richting Oviedo over de A8
o Bij Ribadesella/Ribesella afslag 326 over de N634 richting Arriondas, Infiesto/l´Infiestu
o 20 Km na Arriondas neem je de afslag naar Infiesto/l´Infiestu
---einde variant B---

Infiesto - Fontebona:
Volg de hoofdstraat door Infiesto. Ga op de AS-254 van Infiesto richting Campo de Caso 600 meter na
kilometerpaal 3 linksaf, tegenover een verlaten huis. Volg de groene richtingpijlen/driehoeken bijna een
kilometer lang over eerst beton- en dan onverharde weg. 43°19'28.86"N 5°22'54.14"W

Routebeschrijving Fontebona, SP --> NL, bijna tolvrij, snelle variant
o Rij vanaf Infiesto richting Arriondas en Ribadesella over de N634
o Volg de A8, N634, A8 richting Santander
o Bij Santander, volg bij afslag 230 de A67, dan weer A8/E70 ri. Bilbao
o Volg borden A8/E70 ri. Donostia/San Sebastián, Irún, Francia/Frantzia (Frankrijk), Baiona/ Bayonne
o Vanaf SP-FR grens volg snelweg A63/E5/E70 richting Bordeaux
o Volg bij Bordeaux via de A630 de borden richting Paris tot aan afslag 39b richting Angoulême
o Volg nu de N10 richting Angoulême
o Volg de E603/N141 richting Limoges
o Bij Chasseneuil-sur-Bonnieure D951 richting St-Claud, Confolens, Mézières-sur-Issoire, Bellac
o 7 Km voorbij Mézières-sur-Issoire rechtsaf richting A20. Je rijdt 8 km lang over de N147/E62
o Sla dan op rotonde linsaf naar N145. Volg op de N145 de borden richting A20
o Blijf de N145 volgen tot aan de snelweg A20/E09, richting Châteauroux
o Volg op de A20/E09 de richting Châteauroux, Vierzon
o Ga bij afslag 5, ri. Salbris de A20 af en volg de N20 richting Orléans
o Volg op de N20 de borden Salbris, Nouan-le-Fuzelier, Lamotte-Beuvron, La Ferté-Saint-Aubin, Orléans
o Bij Étampes volg je de N20 naar Parijs (vanaf hier kan je bij perifériquepaniek grofweg de borden
richting Lille volgen tot aan de afslag naar de A104 richting Soissons)
o Je komt op de snelweg E50 uit (NB: blijf dus niet op de rechterbaan de N20 volgen naar Anthony). Volg
het bord [A6b Lille, Metz, Nancy, Rungis. Orly, Créteil]
o Volg de A6b/E15/E50 (rechterbaan)
o Volg het bord [N186 Lille, Metz, Nancy, Créteil, Orly, Rungis]. Je komt dan uit op de A86
o Volg het bord [A4, A1 Lille, Metz, Nancy, Marne-La-Vallée, Bobigny, Nogent-Sur-Marne]. Je komt dan uit
op de A4/A86/E50
o Volg het bord [Lille, Bobigny, Fontenay, Le Perreux]. Je komt dan uit op de A86
o Volg het bord (afsl. 3) [Bondy, Meauxaulnay-sous-Bois, Blanc-Mesnil, Charles de Gaulle, Lille]. Je komt
dan op de A3/E15
o Je komt uit op de A1/E15/E19
o Sla af richting Soissons, de A104 op
o Volg de A104 richting Soissons. Je komt uit op de N2
o Op N2: Villers-Cotterêts, Soissons, Laon, Vervins, Avesnes-sur-Helpe, Maubeuge t/m de FR-B grens
o In Noord-Frankrijk (N2) bij twijfel de borden richting Maubeuge, Mons, Bruxelles volgen
o In België de N6 volgen
o Neem na 5 km bij Mons (Bergen) de R5. NB! Houd vlak na bord [R5] hoofdweg aan in bocht naar links
o Volg de borden Bruxelles. Dan kom je uit op de E19/A7 richting Brussel
o Neem onder Brussel de R0, Ring-Est richting Bruxelles-Est en Waterloo
o Na 34 km kom je weer op de E19/A1 uit richting Antwerpen. Volg na Antwerpen borden Breda

