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Veranderingen in de route
Traject 2
Aanpassing routeaanwijzingen km 74.5 – 79.7:

74.5 Einde pad op asfaltweg (= D29): linksaf, naar Les Billanges. Na circa 200 m,
vlak vóór een klein monument en een informatiebord: de GR gaat rechtsaf
(je kunt de GR blijven volgen als je niet naar Les Billanges wilt), de Pelgrimsweg
gaat rechtdoor, naar het kerkje van
74.9 Les Billanges (H BVE).
Met de rug naar het kerkje: neem het asfaltweggetje er tegenover (richting
Entrecolles). Na circa 350 m, op een splitsing: linksaf. (Je volgt vanaf hier weer
de GR.) Na ruim 200 m: schuin linksaf, via een onverharde weg (passeer een
slagboom). Na ruim 0,5 km, aankomst op een asfaltweg (bij Les Peux). Steek
over en ga rechtdoor verder. Op de eerstvolgende splitsing: hou rechts aan.
Iets verderop: negeer een weggetje van links, hou rechts aan, steek een
beekje over en ga rechtdoor verder. (Let op: op het kaartje is het beekje
weergegeven als de zijtak van een rivier. In feite gaat het om twee beekjes, hier en
iets verderop). Na krap 200 m: steek opnieuw een beekje over. Na 50 m:
rechtsaf. Na ruim 0,5 km, aankomst op een asfaltweg: volg deze naar rechts
(richting Auziat). Na circa 400 m, bij een wasplaats: linksaf, via een
onverharde weg, steeds (min of meer) rechtdoor. Na circa 0,8 km (iets
voorbij een zendmast, rechts), aankomst op een asfaltweggetje: rechtsaf.
Vervolg naar Saint Laurent les Églises. Aankomst op de D5: steek rechtdoor
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over en vervolg, schuin links, via de D5a5. Na ruim 0,5 km, bij de kerk:
linksaf (richting Saint-Léonard de Noblat). Na ruim 100 m, voorbij de laatste
huizen: verlaat de D5a5 en ga schuin rechtsaf. Na circa 400 m: rechtsaf, via
een weggetje dat flink afdaalt, naar de D5. Volg deze naar rechts, via
79.7 Le Pont du Dognon.
----------------------------------------------------------------------------------Aanpassing routeaanwijzingen km 164.9 – 167.1:

164.9 Monchaty, bocht links.
Na 50 m, in bocht rechts: verlaat de weg, schuin linksaf. Vervolg via een
weggetje dat kort daarna onverhard is en afdaalt.
Onderaan in de vallei: rechtsaf, via een pad dat flink stijgt en dan langs een
bos loopt.
>>> (grens van de departementen Haute-Vienne en Dordogne).
Boven, op het plateau: neem het eerste pad links, naar het gehucht Le
Gadonnet.
Einde pad: rechtsaf, via een verhard weggetje.
Einde weggetje: linksaf, via een bredere asfaltweg, afdalend.
Einde weg op een drukke hoofdweg (N21): rechtsaf, naar
167.1 Firbeix (E).
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