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bus naar Parijs 
Vanuit diverse plaatsen in Nederland en België: 
- Flixbus naar Paris Bercy, voor de Flixbus naar Auxerre of de trein richting Vézelay, 
- BlaBlabus naar Paris Bercy, voor de trein richting Vézelay. 
 
trein naar Parijs 
De Thalys gaat van Amsterdam, via Rotterdam, Antwerpen en Brussel, naar station Paris 
Nord. Je kunt dan met het openbaar vervoer naar Paris Gare de Lyon: reisinformatie. Van 
daar naar Paris Bercy is circa 1 km lopen, via de Rue de Bercy. Of neem de Metro, lijn 14 naar 
"Bercy", de eerste halte na Gare de Lyon. 
 
Let op: zakkenrollers, vooral op drukke perrons en in de treinstellen van de metro! 
  
Parijs - Vézelay 
- per Flixbus van Paris Bercy naar Auxerre, daar overstappen op de trein. 
- per trein (SNCF) van Paris Bercy, via Auxerre, richting Avallon. Uitstappen bij station 
Sermizelles-Vézelay. Van daar met een bus naar Vézelay. 
Zie de reisplanner SNCF: van ('Lieu de départ') Paris Bercy naar ('Lieu d'arrivée') Sermizelles-
Vézelay. 
 
Alternatieven voor de bus van het station naar Vézelay: 
- te voet, via Givry (9,5 km) of via Blannay (11 km): routebeschrijving. 
- per taxi,  
  - Cyril Taxis - Vézelay, tel : 03 86 33 19 06 
  - Annette Devry Taxis - Sermizelles, tel : 03 86 32 36 63 - 06 87 41 16 69 
  - Carlos Taxi - Givry, tel : 03 86 32 42 20 - 06 84 83 85 40 
 
Carpool: BlaBlacar. 
  
Auto 
Het kan gemakkelijker zijn en sneller lijken om met de auto naar Vézelay te reizen en van 
daar te gaan lopen. Hou er echter rekening mee dat je een flink deel (zo niet: alle) tijdswinst 
kwijt kunt zijn als je na afloop je auto moet gaan ophalen. Afhankelijk van waar je je tocht 
beëindigt, kan de terugreis naar Vézelay zo maar een dag duren. En dan moet je nog naar 
huis... 


