
HOE KAN JE LA MAISON D’ALAIN BEREIKEN? 

Met de auto 
Uw GPS zal onze straat niet kennen of u naar een straat in de buurt sturen. Daarom stellen we 
deze wegbeschrijving voor:

Op de A7 (“Autoroute du soleil”) neemt u de afrit 22 (Carpentras, Orange-Sud, Courthézon, 
Sarrians)
Volg steeds richting Carpentras via D907 - D950D - D977 - D950 
Na de D950 volgt u de D942 (rijd aan de rotonde NIET D942 richting A7/Avignon/Cavaillon/
Monteux 
maar neem de D942 richting Vaison-la-Romaine/Mont Ventoux/Aubignan/Bédoin)
Blijf op de D942 rijden en volg verder richting Mont Ventoux/Bédoin
Na de D942 volgt u de D974 richting Crillon-le-Brave/Bédoin/Mont Ventoux (rij aan de rotonde 
NIET richting Carpentras Centre)
Via de D974 rijdt u het dorpscentrum van Bédoin binnen via de Avenue Barral de Beaux, waar u 
direct op een rond punt uitkomt. Rijd aan deze rotonde naar links de D138 op richting Crillon-le-
Brave/Piscine-Tennis/Déchetterie (dus NIET Bédoin verder inrijden via Avenue Barral de Beaux) 
De D138 neemt een bocht naar links, na deze bocht rijdt u rechts de Rue de Terraillers in. Deze 
straat loopt omhoog en u volgt ze tot op het einde waar u rechts de Chemin des Sablières inrijdt. 
Deze volgt u tot aan de Portail Catheron (klein pleintje met grote plataan) waar u de wagen kan 
parkeren en uw bagage kan uitladen. U kan de wagen ook makkelijk parkeren in de Chemin des 
Remparts (op uw linkerkant). Vanaf hier is het nog enkele meters te voet naar La Maison d’Alain. U 
vakantie kan beginnen!

Belangrijk: Bédoin is een klein dorpje met typische charmante en smalle straatjes. Rue du Plan du 
Saule, de straat waar “La Maison d’Alain” gelegen is, is zo’n typisch smal doodlopend straatje. Wij 
raden het af om dit straatje in te rijden met uw auto. Parkeren kan vlakbij (in bijvoorbeeld Chemin 
des Remparts), of op andere openbare parkeerplaatsen in het dorp. Deze zijn gratis. 

Met de trein 
TGV of Thalys richting Avignon
Indien u binnen Frankrijk vertrekt kan u ook met Ouigo (lagekost maatschappij) naar Avignon 

U komt aan in “Avignon Gare TGV” waar u tal van autoverhuur bedrijven vindt. U reserveert best 
vooraf uw wagen.  Vanaf hier is het 45 km naar Bédoin. Reken zo ongeveer 45 - 60 minuten rijtijd, 
afhankelijk van de het tijdstip van de dag – ook in Avignon is er ochtend-en avondspits! 

Volg Rocade Charles de Gaulle richting Carpentras (D225 en D942) 
Aan de rotonde (kruising D942 en D950) volgt u de D974 richting Crillon-le-Brave/Bédoin/Mont 
Ventoux 
Via de D974 rijdt u het dorpscentrum van Bédoin binnen via de Avenue Barral de Beaux, waar u 
direct op een rond punt uitkomt. Rijd aan deze rotonde naar links de D138 op richting Crillon-le-
Brave/Piscine-Tennis/Déchetterie (dus NIET Bédoin verder inrijden via Avenue Barral de Beaux) 
De D138 neemt een bocht naar links, na deze bocht rijdt u rechts de Rue de Terraillers in. Deze 
straat loopt omhoog en u volgt ze tot op het einde waar u rechts de Chemin des Sablières inrijdt. 
Deze volgt u tot aan de Portail Catheron (klein pleintje met grote plataan) waar u de wagen kan 
parkeren en uw bagage kan uitladen. U kan de wagen ook makkelijk parkeren in de Chemin des 
Remparts. Vanaf hier is het nog enkele meters te voet naar La Maison d’Alain. U vakantie kan 
beginnen!

Met het vliegtuig
Meest nabije luchthaven in de buurt is Marseille (107 km van Bédoin). Van hieruit rijdt u dan met 
de huurauto in een uur en kwartier naar Bédoin. 




