
Over Parijs

Neem de A1 richting Parijs. (Eerst Utrecht, Breda, Antwerpen, Gent, Kortrijk en Lille). Even 
voor Parijs ter hoogte van vliegveld Charles de Gaulle splitst de weg zich in de A1 en de A3.
Volg de borden Nantes/Bordeaux. Je komt dan vanzelf op de A6. Volg in eerste instantie de 
borden  Orléans  (A10)  en  later  Chartres  (A11).  Je  komt  dan  vanzelf  op  de  autoroute 
Chartres/Le Mans/Laval/Rennes. Na 200 km ongeveer komt er nog een splitsing, volg dan 
Laval/Rennes  (A81).  Neem  na  ca.  70  km.  de  afslag  Laval  Centre  (sortie  3)
Na de tolbetaling op de rotonde 2e weg rechts af slaan richting Louverné/Mayenne. Na ong. 
12 km bij Martigné bij de rotonde linksaf slaan richting St. Germain d'Anxure / Montgiroux 
Ga verder bij *** onder aan de pagina. 

Over Rouen

Neem de A1 richting Parijs. (Eerst Utrecht, Breda, Antwerpen, Gent, Kortrijk en Lille). Neem 
halverwege Parijs  (na afslag nummer  13) afslag Amiens.  (Splitsingen hebben geen afslag 
nummer.) Je rijdt nu op de A29. Volg bij Amiens richting Rouen (Le Havre/Caen). Na ca. 80 
km splitsing van snelwegen, volg Rouen, dit wordt dan de A28.

Bij Rouen stopt de snelweg even. Je moet naar Alençon, volg de borden Le Mans/Alençon. 
Na het rondje om de stad kom je dan weer op de A28 richting Le Mans uit. (duurt wel ruim 15 
km.) Als je Rouen uitrijdt dan staat Le Mans even niet meer op de borden. Volg Caen.

Voor Alençon neem je afslagnummer 18. Pré en Pail. De péage is nu afgelopen. Nu nog 70 
kilometer. Volg eerst Pré en Pail. Je moet nu naar Mayenne, maar dat staat eventjes niet op de 
borden. Laval staat er wel snel op. Je moet uitkomen op de N12. (volg St. Malo) later staat 
Mayenne weer op de borden. Bij Mayenne volg je de borden Laval (N162) 

Na ca. 15 km voorbij Mayenne kom je uit bij een grote rotonde bij Martigné. Ga rechtsaf. 
Richting Montgiroux / St. Germain d'Anxure. Ga verder bij *** onder aan de pagina.

*** Laatste stukje

In Montgiroux over de brug richting St. Germain d'Anxure, links aanhouden. Ga door St. 
Germain d'Anxure (in dorp links aanhouden) richting Alexain.

Na het bordje "einde bebouwde kom St. Germain" zie je na 900 meter aan de linkerkant van 
de weg een bord "La Rongère/Rubert/La Maillardière". (Dit bord zie je niet echt omdat het de 
andere kant op staat, maar hou je aan die 900 meter.)  (Rechts van de weg staat een rode 
brandkraan.)  Ga  hier  linksaf  dit  weggetje  in.  Rij  de  eerste  boerderij  voorbij.  De  laatste 
boerderij (links aanhouden op de driesprong) is La Maillardière. 


