
 
 

Toegangsroutes met de auto 
 
 

 In dit document vindt u meer informatie over uw route tot hier. 
 
Gezien La Caminada Vielha gelegen is op 1300m, moet u op een of andere manier een 
col beklimmen. Afhankelijk van waar u vandaan komt, zijn er verschillende routes 
mogelijk. Op de volgende pagina vindt u gedetailleerde beschrijvingen voor het geval u 
deze nodig heeft. Indien u over Foix rijdt, hebt u de mogelijkheid om op dezelfde 
tijdspanne zowel over Lavelanet of Ax-les-Thermes te rijden. Komende van : 
 

Lavelanet : De col de la Croix des Morts : 
is eerder geleidelijk door het bos. 

Quillan : De col des Coudons : 
 is steiler en bochtig, maar op een brede weg. 

Ax-les-Thermes : De col de Chioula :  
is steiler en kronkelig, op een smallere weg. 

 

 
Indien u kiest voor de route via Ax-les-Thermes, zorg er dan voor dat uw GPS u niet over 
de Col de Marmare stuurt.  Hoewel dit een pittoreske route is, is de weg extreem smal en 
wordt deze in de winter ook niet sneeuwvrij gemaakt. 

  
 

 

 
Om de toestand van de wegen te controleren, kunt u terecht op www.inforoute.fr. Op 
deze pagina vindt u mogelijke vertragingen en wegen die mogelijk zijn afgesloten 
vanwege wegwerkzaamheden. 
 

 

 

 
Winterse taferelen zijn bij La Caminada Vielha een jaarlijks fenomeen. Naast 
bovenstaande informatie vindt u op de website ook informatie over de winterse 
omstandigheden en aanbevelingen of verplichtingen met betrekking tot de 
voorschriften voor uw voertuig (sneeuwkettingen, sneeuwbanden, ...). Gelieve hier 
rekening mee te houden zodat u, in alle veiligheid, optimaal kunt genieten van uw reis! 
 
 

 
Vanaf 2021 zijn winterkettingen of -banden in de winterperiode, d.w.z. van 1 november tot 
en met 31 maart, verplicht in bergachtige gebieden. In Occitanië zal dit een invloed 
hebben op verschillende departementen, waaronder Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, 
Pyrénées-Orientales en Ariège. 

 

 
Wij wensen u In ieder geval een zeer goede en veilige reis!  

Tot binnenkort! 
 

Willem & Jolien 
 

  

La Caminada Vielha 
 

 5 Barri d’Amont, 09110 Montaillou, Frankrijk 
 

 +33 9 53 60 95 84 
 +33 7 83 60 84 64 

 info@lacaminadavielha.com 
 https://www.lacaminadavielha.com 
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 Lavelanet – Montaillou: 36 km – 40 min. 
 

 

 Quillan – Montaillou: 38 km – 40 min. 
 

 

 Ax-les-Thermes – Montaillou: 20 km – 30 min. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09300 Lavelanet, Frankrijk  

 Rijd naar het oosten op Place Albert Gabarrou/D117 - Blijf de D117 volgen. 7.9 km 

 Sla rechtsaf naar Rue du Pont/D9 (borden naar Fougax en B./Querigut) 250 m 

 Flauwe bocht naar links naar Route de la Forêt/de D16 - Ga verder op de D16 9.0 km 

 Weg vervolgen naar de D29  5.5 km 

 Sla rechtsaf naar de D613 12.1 km 

 Sla linksaf naar de D105  1.3 km 

 Sla rechtsaf naar Barri d'Amont  60 m 

 5 Barri d'Amont, 09110 Montaillou, Frankrijk  

 11500 Quillan, Frankrijk  

 Rijd naar het noord-oosten op Route de Foix/D117, richting Rue du Dr Roueylou 5.1 km 

 Sla linksaf naar Las Tiros/D59 1.1 km 

 Sla linksaf naar de D613 29.7 km 

 Sla linksaf naar de D105 1.3 km 

 Sla rechtsaf naar Barri d'Amont 60 m 

 5 Barri d'Amont, 09110 Montaillou, Frankrijk  

 
09110 Ax-les-Thermes, Frankrijk 

 

 Sla rechtsaf naar Avenue Adolphe Authie/de D613 -  Ga verder op de D613 3.5 km 

 Sla linksaf om op de D613 te blijven (borden naar Belcaire/Quillan/Sorgeat/Ignaux) 14.5 km 

 Scherpe bocht naar rechts naar de D105  1.3 km 

 Sla rechtsaf naar Barri d'Amont 60 m 

 5 Barri d'Amont, 09110 Montaillou, Frankrijk  


