
 

 
 
 
 
 

  

 

Fietstocht –  naar winkels  Tonneins 
afstand : 36 km - hoogteverschil : 120 m – stijgen : 392 m 

vertrek : camping Charmant - gpx : ft-Marco Polo naar winkels Tonneins-36km   

 
 
 

 
 
 

 

 

1. Je verlaat de camping langs de Lindelaan (achter het zwembad langs) - bij asfalt rechts – splitsing links      

( even asfalt nog, later volg je een graspad langs het riviertje de Tolzac) – bij brugje ga je rechts. 

2. Bij kerkhof richting Gontaud de Nogaret – bij D120 linksaf – 150 m verder links de C4 (ri Montardit) op –  

splitsing rechts – bij T-splitsing bij voorrangsbord links. 

3. Bij T-splitsing D301 (stopbord) links (ri. Brugnac) – 1ste asfaltweg rechts – (±)T-splitsing bij houten 

bushokje en bordje D101/12 rechts – alle zijwegen negeren tot in Grateloup. 

4. Bij stopbord rechtdoor (ri. Tonneins) – blijf D101 steeds volgen …  

5. … tot je links de C206 (ri. Aux Laurents Saint Maurice) kunt nemen (opgelet : bord staat in de binnenbocht)  

T-splitsing bij voorrangsbord en bordje ‘Route des Laurents’ rechtsaf - (negeer links Route du Bois de 

Bordes) – volgende asfaltweg bij bord  3.5 T linksaf (= route de Castera) – Y-splitsing links aanhouden 

(asfaltweg linksaf negeren) -  

 Y-splitsing bij bord 3,5 T en Tonneins R24 rechtdoor volgen (= Rue Paul Berato). 

6. Na Residence Marie-Louise Rivière (en vluchtheuvel) ga je bij het kruispunt rechtsaf (= Rue Richelieu) - 

kruispunt D120 bij Eureka Lavautos rechtdoor (= Rue Tarride) – steeds rechtdoor tot op T-splitsing linksaf 

(= Av. Blanche Peyron / fietsroute gaat hier naar rechts) – spoorweg over (negeer rechts Rue de Lauba) – 

volgend kruispunt rechts (= Av. Du Maréchal Juin) – bij 2de kruispunt 150 m voor watertoren linksaf (= Av. 

Du Bois de la Queillé) tot rondpunt. 

7. Na winkelen keer je terug tot aan kruispunt met stop-bord linksaf (ri. Watertoren) – bij T-splitsing met 

stopbord rechtsaf (= Rue André Thevet) – spoorweg over – steeds rechtdoor tot aan een driehoekig 

graspleintje met wit gedenkteken / hier sla je linksaf – kruispunt met stopbord, de D101 recht oversteken 

(= C504 ri. Hautevignes – Tolzac (= riviertje) over. 

8. 

 

9. 

Kruispunt rechtsaf (= Route du Gal de Cambes ri. Varès) – negeer zijwegen - kruispunt blijf C2 rechtdoor 

volgen tot D120 rechtsaf (ri. Varès) voor ±400 m.  

Y-splitsing links (D301 ri. Monclar D’A) – Y-splitsing links (D299 ri Hautevignes) – Y-splitsing rechts (C4 ri.  

Lamourette) – T-splitsing bij voorrangsbord rechts (zijweg D120 ri Brugnac negeren) – blijf D120 volgen 

tot aan de camping. 
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