Wijzigingen per tot 19-6-2017 op site www.normandiebretagne.nl

WIJZIGINGEN & GPS
Met dank aan iedereen die ons op de hoogte houdt! De 2e druk is bijna op.
Er wordt gewerkt aan druk 3 (datum van verschijnen nog niet bekend)
Navigatie:
okt.2015: pagina 25 kaartblad 5 km 61,5 ….pittige klim 800m, RUIM NÁ klim (SCHUINRECHTS)
okt.2015: pagina 25 kaartblad 5 Vironchaux()
aug.2015: pagina 29-31 kaartblad 7/8, *St.Blimont: het winkeltje is inmiddels gesloten
okt.2015: pagina 35 kaartblad 10 (terug) voeg toe: km 94,5 kp(D454-C2) (RECHTDOOR) (éénr. over
1km)
okt.2015: pagina 35 kaartblad 10 (terug) km 95,5: éénr. (10m negeer) daarna spl (D454-D222)
(linksaf) ri Guilmécourt
okt.2015: pagina 37 kaartblad 11 km 38 …na 300m tegenover kerk (RECHTS AF) R.St.Laurent
okt.2015: pagina 37 kaartblad 11 km 39 moet luiden: *Tourville-sur-Arques, na 200m (links) D254
ri St.Aubin-sur-Scie, direct rot (D23-D254) Dus: doorhalen (SCHUINLINKS) D23 ri Anneville-sur-Scie
okt.2015: pagina 39 kaartblad 12 km 39 moet luiden: *Tourville-sur-Arques, (rot D23-D254)
(SCHUINLINKS) D23 ri Anneville…etc…
jan.2016: pagina 43 kaartblad 14 km 83,5, Limésy ….doorhalen: “vóór pharmacie” (de apotheek
bestaat niet meer)
okt 2015: pagina 44 tegenover kaartblad 15: Eetgelegenheid bij ‘bac’ Heurteauvile vervalt (staat te
koop)
jan.2016: pagina 47 kaartblad 16 km 0, D56 moet zin D143
jan 2016: pagina 67 kaartblad 26 km 56,5: verwijder  (tentje)
jul.2015: pagina 71 kaartblad 28 km 87,5 Torcé-Viviers-en-Charnie:
* café-restaurant gesloten (?) Okt.2015: ‘t was volop bedrijf!
feb.2015: pagina 91 kaart 38, heenroute, km 73, pijl naar links ontbreekt. Tekst moet luiden: km
73:

le fossé-Neuf, →(rechts) ri Boire-de-St.Cathérine, na 300m (LINKS)

jan.2016: pagina 99 kaart 42 km 17, tekst moet luiden “bij 2e rot (RECHTS) R.de la Vriere na 400m
bij 2e rot (LINKS) fp verkeerd”, na 300m etc.
jan.2016: pagina 147 kaartblad 66 km 133: spl (RECHTDOOR) D75
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Lijsten:
sept.2015: kaartblad 1 km 2 Boulogne-sur-Mer/Outreau/ *accomodatielijst:
Ibis budget niet meer in bedrijf. In Boulogne-sur-Mer zijn wel andere Ibis hotels te vinden (bv Centre
les Ports aan Boulevard Diderot, plm 500m van station aan rivier Liane)
2016: kaartblad 3, km39,5.(heenroute vóór brug, vóór kp D150-D126) Chdh Les Mesanges, R. de
Mesanges 125, Estréeles, roland.gossier@wanadoo.fr T0321 812774, M 0680 262697
11-7-2015: kaartblad 8 km 118,8 Eu/ *accomodatielijst:
* (tip) Htl l’Étoile, 37 Boul.Thiers, 500m van plein, €46, http://www.lebistrodeletoile.fr
2016: Dieppe, ter hoogte camping Vitamin, Hotel F1-Dieppe, www.accorhotels.com, plm €45
nov 215: kaartblad 20: Hotel de Courteilles (5 km ten W route, neem D35 ri Montreuil-l’Argillé, dan
rechts via D819, tot R. André Zalkin 27390 Montreuil-lʼArgillé, hoteldecourteilles.com
okt.2015 : kaartblad 22 km 135 Sées/ *accomodatielijst:
* (nieuw) Htl Le C Gourmand, 1 Pl.St.Pierre (aan route) T 0233 282959, http://www.lecgourmand.fr,
plm €55
jun 2017: kaartblad 38 km 70 Heen/km 38,5 Terug: *accomodatielijst:
Camping les Babins is weer open. Nieuw eco-lodges. zie: http://www.les-babins.fr
jun.2017: kaartblad 60 km 16 Carrouges/ *accomodatielijst
GESLOTEN (?) Htl Du Nord, 10 R.Ste Marguerite, T 0233 271014, http://www.hotel-restaurant-dunord.fr, plm €60 (aan pleintje t.o. postkantoor, net als Le St.Pierre)

Ook interessant: op aanloop route door België

Damme, plm 3km ten ZW van Sluis aan de Damse vaart: Welkom hotel, plm €50 met ontbijt
De Moeren, plm 5km ten Z van De Panne, nabij knooppunt 34, Noord Moerstraat 11, ’t Moerlogie, 4 pers. app €40
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