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Pelgrimsweg VOIE de VEZELAY van Vézelay naar Gargilesse en Eguzon 

 
GEZAMENLIJKE TAK - Deel 4C (begin van de gezamenlijke tak) 

van Gargilesse naar het einde van het departement Indre en naar Crozant (Creuse): 18,8 km 
 

laatst bijgewerkt op 09/04/2018 
 
De beschrijving wordt regelmatig bijgewerkt.  
Check op de site van het Genootschap of dit document de laatste versie is. 

 
Betekenis afkortingen overnachtingsadressen:  

RPV Refuge pèlerin de la Voie de Vézelay 
AJ Auberge de Jeunesse (jeugdherberg) 
APD Accueil pèlerin à domicile (privé-adres voor pelgrims) 
C Camping 
RP Refuge pèlerin (pelgrimsherberg) 
FJT Foyer de jeunes travailleurs (onderdak werkende jongeren) 
AHR Accueil et hébergement religieux (religieus onderdak) 
CH Chambre d’hôtes (Logies en ontbijt) 
HR Hôtel-Restaurant 
H Hôtel 
G Gîte 

 

I-Routebeschrijving 
 

In het departement Indre, wordt de pelgrimsweg Voie de Vézelay geheel gemarkeerd door het 
Genootschap « Amis et Pèlerins de Saint-Jacques de la Voie de Vézelay » (Europese 
markering).  

In het departement Creuse, wordt de pelgrimsweg Voie de Vézelay geheel gemarkeerd door het 
Genootschap « Amis et Pèlerins de Saint-Jacques du Limousin-Périgord » (Europese 
markering).  

 
Plaatsnamen in vet verwijzen naar het einde van het document, waar overnachtingsadressen en 

winkels en/of diensten worden vermeld.  
 

Km 0,0 GARGILESSE (G-HR-CH-C) (post) - kerk - Place du château – Daal naar links af, via de D39 - Na 

50m: neem het weggetje naar rechts, afdalend, langs het gemeentehuis en het postkantoor.  

Km 0,2 steek de brug over de Gargilesse over - na 50m: terug op de D39, bij de kruising bij de begraafplaats: 

neem de weg naar links, stijgend.  
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Km 0,9 kruising («Stop»): er tegenover verder.  

Km 1,3 verlaat de weg in een bocht en neem het grindpad rechtdoor, door velden en weilanden, tussen hagen.  

Km 1,6 het grindpad wordt een spoor, tussen heggen en omheiningen (soms overgroeid).  

Km 1,9 het spoor wordt weer berijdbaar, tussen weilanden en wijngaarden. 

Km 2,0 einde pad (Le Cerisier): neem de weg naar rechts (Rue Griotte).  

Km 2,1 in bocht rechts: ga richting Les Chérons (Route du lac), rechtdoor. 

Km 3,0 Les Chérons: linksaf (laat de doodlopende Route du Lac rechts liggen), je loopt het gehucht binnen. 

Km 3,8 splitsing: rechtsaf, de Rue du Carroir in en vervolg de weg tot Cuzion.  

Km 3,9 vertakking links: ga rechts verder, over de weg.  

Km 4,7 brug: vervolg de weg naar rechts, stijgend.  

Km 5,2 je loopt Cuzion binnen via de Chemin du Gorgeat; dan naar links, de Rue du Moulin de Châteaubrun in.  

Km 5,3 kruising van CUZION (C-G-CH-HR) (winkels): wegkruis en kerk (rechts) – Neem voor de kerk de 

hoofdstraat, laat de kerk links liggen.  

Km 5,4 kruising: rechtdoor verder.  

Km 5,5 vertakking: rechtsaf de Rue de la Peureyre in.  

Km 5,6 Place de la Peureyre: aan het einde links, neem de hoofdweg, die naar links afdaalt (verboden voor alle 

voertuigen), eerst grind, dan met gras begroeid (rechts uitzicht op de toren van Châteaubrun).  

Km 5,8 vertakking naar rechts: rechtdoor verder.  

Km 6,3 vertakking: laat een grindweg links liggen en draai naar rechts - 2e vertakking (rechts: uitzichtpunt van 

de Roche Sainte): neem het pad naar links, afdalend, door het bos.  

Km 6,6 aankomst aan de oever van de Creuse: linksaf, steek het beekje over.  

Km 6,7 de Moulin de Châteaubrun (C-G-CH) – laat de stijgende weg links liggen en neem de grindweg er 

tegenover, dan het pad door kreupelhout, links van de bungalows.  

Km 7,0 aankomst op een grindweg van de DFCI: rechtsaf.  

Km 7,3 rechtsaf, een met gras begroeid pad aan de Creuse, tot het eind volgen.  

Km 7,8 aankomst op de D45 bij de Pont des Piles – neem de weg naar rechts, de brug over, dan op de kruising 

naar links, de D45, stijgend, richting Eguzon. 

Km 8,0 laat de D45E links liggen en ga rechtdoor verder via de D45 (HR).  

Km 8,8 verlaat de D45, in de 3e bocht, neem rechtsaf een weggetjje richting Les Vignauds (tegen het 

eenrichtingsverkeer in), stijgend.  

Km 9,2 terug op de D45 in Eguzonnet: na 50m oversteken en linksaf de Route du Ruisseau in.  

Km 9,7 vertakking: er tegenover verder via de Chemin de la Fontaine.  

Km 10,0 terug op de D45: linksaf, naar Eguzon. 

Km 10,9 EGUZON (RP-G-CH-H) (winkels, diensten, station SNCF): kerk – voor de kerk:,steek de Place de la 

République over en neem, aan het eind, rechts de D913.  

Km 11,0 kruising: rechtdoor verder via de D913, richting Crozant (Rue Camille Toussaints).  

Km 11,4 kruising bij de Salle des fêtes: verlaat de D913 en ga linksaf, richting Bousset, Messant, rechtdoor.  

Km 12,0 vertakking (na een bocht, vijver aan je linkerhand): rechtsaf, omhoog.  

Km 12,3 vertakking: neem het bestraatte weggetje naar links (richting Pré Calé), afdalend (hoogspanningslijn).  

Km 12,6 Pré Calé: rechtdoor verder via de weg.  

Km 13,0 in de bocht, met het gehucht Charchet in zicht: neem de onverharde weg naar links, afdalend.  

Km 13,4 laat een vertakking rechts liggen en ga verder, naar links draaiend en afdalend.  

Km 13,5 bruggetje over de Clavière (of doorwaadbare plaats rechts): rechtsaf verder,  vervolg het weggetje 

vanaf de doorwaadbare plaats, omhoog, door het bos. 

Km 13,6 kruising: neem de linkerweg, omhoog.  

Km 13,9 het gehucht La Feyte: aankomst op de D36D – steek de D36D over en neem het weggetje er tegenover.  

Km 14,3 vertakking: volg de weg naar rechts. (grens van de departementen Indre en Creuse).  

Km 14,5 kruising van paden, linksaf, vervolgens 10m verderop: neem rechts een met gras begroei pad, tussen 2 

omheiningen.  

(grens van de departementen Indre en Creuse).  

Km 14,8 kruising: neem de asfaltweg naar links; 50m verderop: neem het weggetje naar rechts.  

Km 15,2 terug op de weg: rechtsaf en dan rechtdoor verder richting Crozant – Laat achtereenvolgens twee 

wegen links liggen (km 16 en 16,3). 

Km 16,4 vertakking naar rechts: rechtdoor verder.  

Km 17,2 kruising van Vitrat: er tegenover verder (verboden voor auto's/bussen).  
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Km 17,3 nieuwe kruising: linksaf, richting Crozant.  

Km 18,3 brug over de Sédelle: weg vervolgen, omhoog naar Crozant.  

Km 18,6 aankomst in Crozant: loop omhoog tot de kruising met de D72 (hotel) en neem het weggetje er 

tegenover, omhoog (of loop om via de weg naar rechts en neem de trap naar de kerk)  - steek de weg weer 

over en neem er tegenover het pad omhoog naar de kerk.  

Km 18,8 CROZANT (C-G-HR) (winkels en diensten): kerk. 
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II-overnachtingsmogelijkheden langs de route 

 
Het 1e getal geeft aan: het aantal kilometers vanaf de vorige plaats; het 2e getal («cumul tronçon») geeft aan: 
het totaal vanaf het begin van dit deel van de routebeschrijving 
 

GARGILESSE-DAMPIERRE   36190 
HR - Des Artistes - Le Bourg - tel : 02.54.47.84.05 
G  -  Gîte municipal de groupe - Ferme du Château, place de l'Eglise - tel : VVV (Office de Tourisme) 02.54.47.85.06 of 
gemeentehuis (Mairie) 02.54.47.83.11 
G  -  "Le Haut Verger" - Mme Bambi - route du Pin (D40) - tel : 02 54 60 16 54 of 06 12 95 30 35 
à La Chaumerette (op 1,5km van de D39, op de weg van de stuwdam van La Roche-au-Moine) : 

G  -  Gîte "La Chaumerette" - tel : 02.54.47.84.22 
C  -  "Le Chaumerette" - tel : 02.54.47.84.22 (hele jaar geopend) – pelgrimstarief  L’Auberge tel : 02.54.60.16.54 

 

CUZION   36190  km 5,3 
G/C/CH  -  Le Moulin de Chateaubrun - tel : 02 54 47 46 40 of 02 54 47 47 20 
HR  -  La Table d’Angèle  - Route du Pont des Piles  - tel : 02.54.47.43.33  -  06.22.84.16.89 
 

EGUZON   36270  km 5,6 - cumul tronçon : 10,9 km 
RP –Pelgrimsherberg, sleutel bij de VVV (Office de Tourisme), 3 rue George Sand - tel. 02 54 47 43 69 - graag vooraf bellen 
(hele jaar geopend) 
H  -  « Le Boberry » - 6 place de la République - tel : 02 54 47 46 88 
CH  -  Mme ROUET - 7 route du Lac - tel : 02 54 47 31 09 en 06 84 43 21 94 
CH  -  Chambre à la ferme Auberge des Chaillots - M. Mme ROCHEREAU - 5 rue des Chaillots - tel : 02 54 47 42 47 
G  -  Gîte d’étape - Base de Plein air - Le Chambon - tel : 02 54 47 46 13 
G – La Garenne7 rue Yves Choplin tel : 02.54.47.47.20 
 
CROZANT   23160  km 7,9 - cumul tronçon : 18,8 km 
G  -  municipal - tel  gemeentehuis (Mairie) : 05 55 89 80 12 en 05 55 89 09 05 
C**  -  municipal La Fonbonne - Le bourg - tel : 05 55 89 80 12 
HR*  -  du Lac - au pont de Crozant - tel : 05 55 89 81 96 
Bar/Brasserie/Chambres  -  L’Eclat de Soleil - Le Bourg - tel : 05 55 89 53 02 
 
 

VERVOLG : 3,5km na Eguzon (287,2 km vanaf Vézelay via de noordelijke tak, 317,5 km via de zuidelijke tak), komt de Voie de 
Vézelay aan in het departement Creuse. Raadpleeg voor het vervolg van uw pelgrimstocht de website van het 
Genootschap «Amis et Pèlerins de Saint-Jacques du Limousin-Périgord» : 

http://www.compostelle-limousin-perigord.fr/ 
 
 
 
Als u fouten e.d in deze beschrijving tegenkomt, geef die dan s.v.p door aan het Genootschap « Amis et Pèlerins de Saint-
Jacques de la Voie de Vézelay ». Die worden dan zo snel mogelijk gecorrigeerd. Zo helpt u diegenen die na u op pad gaan. 

 
 
 

https://maps.google.com/?q=T,+3+rue+George+Sand&entry=gmail&source=g
http://www.compostelle-limousin-perigord.fr/

