
Routebeschrijving La Bouysse
La Bouysse ligt in het Franse département de Aveyron, midden Zuid-Frankrijk. Als je de 
plaats Millau opzoekt op Michelin kaart 989 (1/400.000) en je zakt de rivier de Tarn af 
richting Albi, ligt la Bouysse ongeveer halverwege (3 km voor Brousse le Chateau).

Vanaf de Nederlandse grens is La Bouysse ongeveer 1150 km en in één dag (13 à 14 uur) 
te bereiken. (Inlichtingen bij ANWB voor de route rond Parijs.)

Op Google Maps kun je de Bouysse vinden.Voor je routeplanner kun je de volgende 
coördinaten gebruiken: +43° 59' 3.00", +2° 39' 37.00"

Over de autoroute
De autoroute (Lille - Parijs - Orleans - Bourges – vanaf Clermont-Ferrand, de A75 richting 
Millau, Montpellier, na het Viaduct van Millau neem je de eerste afslag St Affrique. Vanaf
St Affrique kun je kiezen uit  twee routes (zie onder)   

Routebeschrijving vanaf St Affrique via de tunnels
Je rijdt door St Affrique richting Albi (D999) tot de tweede rotonde (3 km na St 
Affrique), hier ga je rechtsaf richting St Izaire - Broquiès - Vallée du Tarn (D25) en je volgt
de D25 tot ongeveer 3 km voorbij St Iziare. Dan sla je linksaf richting, Brousse le Château,
Vallée du Tarn, camping du Batut (D 200)

Je komt nu achtereenvolgens drie tunnels tegen. Deze tunnels lijken erg smal, maar als 
je stopt of langzaam rijdt kun je elkaar gemakkelijk passeren. De laatste tunnel heeft 
stoplichten. Als je ook deze tunnel door bent, ga je weer over een brug over de rivier de 
Tarn (onder de brug ligt camping du Batut).
Na de brug neem je het grindpad dat naar links en schuin omhoog gaat. La Bouysse staat
hier aangegeven.
Je volgt het pad de heuvel op en na twee haakse bochten kom je uiteindelijk op en open 
plek, daar houd je links aan en als je even doorrijdt, zie tussen de bomen de Bouysse 
opduiken.

Routebeschrijving vanaf St Affrique zonder tunnels
Vanuit St Affrique volg je de D999 richting Albi. Voorbij Moulin Neuf neem je de afslag 
de D 902 (Rebourguil, Brousse le Château, Requista) en je volgt de D 902 via Mas de Gos, 
Faveyrolles, richting Brousse le Château, je blijft in het dal. Ongeveer 3 km na Faveyrolles
kom je bij een brug over de Tarn (Camping du Batut.)
I.p.v. onder de brug door, ga je links naar boven en je draait nogeens linksaf het grindpad
op. La Bouysse staat hier aangegeven. Na twee scherpe bochten kom je op een open 
plek, hier rijd je min of meer rechtdoor en even later zie je de Bouysse tussen de bomen 
opduiken.

http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=43.984219+2.660204&sll=43.984281,2.660199&sspn=0.002667,0.005681&ie=UTF8&t=h&ll=43.984204,2.660033&spn=0.002667,0.005681&z=18
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