ROUTEBESCHRIJVING NAAR LA TAILLADE.
LA SALVETAT SUR AGOUT
(Via Clermont Ferrand, deze route is plm 200 km korter dan over Lyon !)
Komt U over de snelweg via Parijs, dat is de snelste route om Parijs:
Op de A-1 (Lille-Parijs) de afslag Paris-EST nemen. De A-3 volgen, met de
borden Bordeaux. De afslag CRETEIL nemen (A-86). Daarna de borden
BORDEAUX en later ORLEANS volgen. U vermijdt op deze manier de
Boulevard Periferique (BP.) (routeplanners willen wel graag via de BP. !)
Bij ORLEANS de richting CLERMONT FERRAND blijven volgen.
Bij CLERMONT FERRAND richting Montpellier aanhouden.
Bij MILLAU passeert u het in dec 2004 geopende “Viaduct de Millau” een
viaduct waarvan de grootste pijler hoger zijn dan de Eiffeltoren ! Nadat u dit
viaduct bent gepasseerd, neemt u de eerste afslag (nr 46) naar St. Affrique.
In Saint Rome de Cernon de D999 blijven volgen richting Albi
(onze TomTom wil in deze streek ons allerlei kleine weggetjes opsturen die wel 200 meter korter zijn maar wel
een kwartier meer reistijd kosten)

Pas plm 18 km. voorbij St. Affrique de D999 verlaten en de afslag nemen naar
Belmont. Deze weg (D32) vervolgen naar Lacaune en in Lacaune de richting La
Salvetat. Aangekomen in La Salvetat (dus niet halverwege Lacaune  La Salvetat een heel klein
binnenweggetje nemen !) rijdt u door tot u bij de brug over de Agout komt. Deze steekt
u over en slaat direct rechtsaf richting Angles.
Vanaf de brug in La Salvetat is het nog 9,4 kilometer; houdt a.u.b. Uw km-teller
in de gaten, dat geeft houvast ! Direct voorbij de brug is er een
garage/benzinepomp. Plm 50 meter daarna is er een splitsing: U moet hier
linksaan houden. Na een bocht naar rechts (plm 300 meter) komt U op een
rotonde. Daar neemt U de weg die onder het bruggetje doorgaat. Vervolgens is
het nu een kwestie van de km-teller in de gaten houden, want na de al genoemde
9,4 km vanaf de brug in La Salvetat, ziet U het huis aan Uw linkerhand liggen.

U rijdt het huis voorbij en na plm 200 meter, bij het bord "Lescrouzettes", neemt
U het eerste weggetje naar links. Na weer 200 meter is het oprijpad aan Uw
linkerhand.
Mocht U onderweg alvast een aantal boodschappen willen doen voor het weekeinde, dan kan dat heel goed in
St. Affrique (nadat U door het eigenlijke centrum heen bent, ook weer na het oversteken van de rivier, zijn er aan
Uw rechterhand diverse supermarkten o.a. “Carrefour” ( met voordelig tanken) en tot slot in Lacaune (direct bij
het binnenrijden, na een bocht naar rechts, aan Uw rechterhand de "CASINO")

Coördinaten.
Ten behoeve van een routeplanner (of Google Earth)
De coordinaten van LaTaillade :
N 43º 35' 20"
Dit zijn dus in graden, minuten en decimale seconden !!
In decimale graden is dat

N 43,5888 º E 2,6187 º

E 002º 37' 07"

