De wijnroute:
Autoroute Luxemburg - Metz - Nancy - Dijon - Beaune (A31).
Afslag no. 24.1 Beaune Centre/Chagny nemen en richting Autun aanhouden
(D973).
Via de wijndorpen Pommard, Volnay, Rochepot en Nolay blijft u richting Autun
volgen tot in het dorpje La Dree. NB: niet de afslag Epinac La Garenne nemen!
In La Dree slaat u rechtsaf richting Epinac en Thury.
In Epinac eerst even rechtdoor, aan de linkerkant komt u langs een café.
Daarna meteen linksaf naar Thury (D43), vóórdat de weg omhoog gaat.
Na ongeveer 5 kilometer (u bent het bord ‘Département de la Côte d’Or’ en
een oude steengroeve gepasseerd) ziet u rechts van u Manoir Bonpassage
liggen. Even op de rem om rechtsaf langs de oude boerderij (denk aan de
kippen!) naar ons af te dalen.
De landelijke route:
Autoroute Luxemburg - Metz - Nancy - Dijon (A31).
Ongeveer 30 km voor Dijon de A31 verlaten, sortie 5 richting Dijon-Nord.
In Dijon de A38 richting Parijs volgen door de buitenwijken van Dijon.
Op de A38 na ca. 35 km afslag Pouilly-en-Auxois/Autun nemen (let op, zeer
korte uitrijstrook!).
N81 richting Autun volgen.
Vlak na Arnay-le-Duc linksaf slaan (bij Aldi supermarkt) richting Epinac (D36).
Deze weg blijven volgen; in Thury het plein met kerk passeren.
Na ca. 100 meter, net na de Renault garage, linksaf een klein weggetje in (hier
staat een bord van Manoir Bonpassage).
Weg blijven volgen, niet omhoog rijden maar rechts meedraaien tussen twee
boerderijen door, langs een meertje.
Nog even rechtdoor tot u aan de linkerkant Manoir Bonpassage ontdekt.
Via Parijs (A6) maar dit raden wij u ten sterkste af, is vaak langer, duurder qua
tol en geeft praktisch altijd files
Komt u via Parijs over de A-6, volg dan Dijon A38. Neem de afslag Dijon A38/
Autun/Pouilly-en-Auxois. Na de péage N81 richting Autun aanhouden.
Vervolgens als boven in de landelijke route beschreven.
Vanuit Zuid-Frankrijk (A6):
Komende vanuit het zuiden, afslag 25, Chalon-sur-Saone Nord nemen. Na de
péage bij rotonde ¾ rond richting Beaune en vervolgens N6 richting Auxerre
volgen. Afslag Nolay – Autun nemen, u komt dan op de D973 richting Autun,
die u blijft volgen tot in het dorpje La Dree. Vervolgens als boven in de
wijnroute beschreven.
Wij wensen u een goede reis!

