Chemin de la Batarde 253
74390 Châtel
ROUTEBESCHRIJVING OVER DUITSLAND / ZWITSERLAND
Eindhoven - Châtel
TOL Duitse autobahn is tolvrij. Voor de autowegen in Zwisterland heb je een autobahnvignet
nodig. Te koop voor +/- €45,- bij de meeste tankstations vlak voor de grens Duitsland/Zwitserland.
DUUR 8 - 9 uur (bij optimale omstandigheden)
AANTAL KILOMETERS 788 km
- Neem de A64 richting Venlo
- Na +/- 40 km neem je de afslag naar de A73 richting Maastricht. Na 2.5 km ga je de A73
richting Maastricht op.
- Na 4 km houd je links aan bij A74 richting Koblenz. Na 40 km houd je wederom links aan bij
A61 richting Koblenz.
- Na +/- 39 km houd je links aan bij A61/E31 Ludwigshafen.
Waarna +/- 112 km wederom links aanhouden bij A61/E31 Ludwigshafen.
- Vervolgens neem je na +/- 68 km afslag 61 richting Landau. Waarna je de A65 op rijdt.
- Na +/- 8 km houdt je links aan bij bij K9657 Pforzheim. Waarna je na 2 km afslag 5 naar
Ettingen volgt.
- Neem na 5 km de A5 richting Basel.
- Net voor Basel passeert u de grensovergang, houdt daarom paspoorten gereed.
Tip voor wanneer het zeer druk is: ga er net voor Basel af (Weil am Rhein) en pak de kleinere
grensovergang daar. Daarna weer de snelweg op richting Bern. Scheelt makkelijk 20 minuten!
- Na +/- 177 houdt je links aan bij A5 Basel. Waarna je na +/- 7 km weer links aanhoudt richting
Luzern. Waarna je snel weer links aanhoudt naar A3 Bern.
- Na 8 km neem je afslag 9 naar Luzern. Ga daarna de A2 op en neem na +/- 30 km de afslag
45 richting Bern.
- Ga de A1 op. Hou rechts aan bij afslag 37 richting Lausanne en neem na 5 km de afslag 34,35
Vevey. Houdt links aan bij Vevey en volg tot 80 km tot hoogte van Montreux.
- Na Montreux neemt u afslag 18 Monthey en ‘Pas de Morgins’
- Blijf Morgins volgen (Châtel verschijnt vanzelf op de borden)
- Rijd door het dorp Morgins, passeer de douane en rijd Châtel binnen 			
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- Rijd in Châtel naar het centrum van het dorp tot u de kerk aan uw linkerhand hebt
- Nadat u die gepasseerd bent, komt u bij een rotonde. U rijdt rechtdoor.
- Neem de eerste weg rechts: Route du Roitet
- Na ongeveer 500 mtr gaat U rechts stijl! omhoog, Chemin de la Batarde
- 2 bochten verder ligt het huis met rode deur als eerste aan de linkerkant
- Parkeren in overleg met Malu & Job

