Reismogelijkheden naar Brandonnet
Auto
Het landgoed La Bòria de Salères ligt ca. 1.100 km rijden van Wageningen. Houd op je
navigatiesysteem het centrum van Brandonnet aan.
Er kan natuurlijk een carpool worden opgezet tussen de deelnemers.
Vliegtuig
Er zijn diverse mogelijkheden:
1. Amsterdam – Toulouse
KLM vliegt deze route 4x dagelijks en EasyJet vliegt 3x per week (op zondag, woensdag en
vrijdag).
Toulouse is nog ca. 140 km verwijderd van Salères/Brandonnet. In Toulouse kun je een auto
huren of de trein naar Villefranche de Rouergue nemen. Wij kunnen je desgewenst in
Villefranche de Rouergue ophalen.
Voor meer info, kijk op:
- www.klm.com
- www.easyjet.com
- www.voyages-sncf.com
2. Charleroi (ca 250 km vanaf Wageningen) – Rodez
Ryanair vliegt 2x per week (maandag en vrijdag). Rodez ligt op 40 km van Brandonnet.
In Rodez kun je een auto huren of je kunt vanaf het vliegveld door ons opgehaald worden.
Meer info op www.ryanair.com.
Let op: Met het openbaar vervoer is Charleroi op de dag van vertrek niet op tijd te bereiken.
Met de auto is rijden via Maastricht en Luik aan te raden in plaats van via Antwerpen en
Brussel.
3. Eindhoven – Carcassone
Ryanair vliegt 2x in de week: op zondag en woensdag. Vanaf Carcassone naar Brandonnet is
het nog 250 km te rijden. Je kunt in Carcassone een auto huren en via Toulouse en/of Albi
naar Brandonnet rijden (een bezoek aan deze plaatsen is zeker aan te raden). Een andere
mogelijkheid is in Carcassone de trein naar Villefranche de Rouergue te nemen; wij kunnen je
daar dan ophalen.
Voor meer info, kijk op:
- www.ryanair.com
- www.voyages-sncf.com
Trein
Er zijn meerdere mogelijkheden:
-

met de TGV naar Parijs en vervolgens met de nachttrein naar Rodez
met de TVG vanaf Parijs naar Montauban en dan met de bus naar Villefranche de
Rouergue

-

met de IC-trein vanaf Parijs naar Brive en van daar verder met de trein naar Villefranche
de Rouergue.

Kijk op www.voyages-sncf.com voor meer informatie.

