Tour de Vézelay - voorzieningen
versie 5 maart 2019
door: pelgrimsherberg L'Esprit du Chemin
Let op: Voorzieningen bij de aanlooproutes en rondwandelingen in apart document.

in Vézelay (en directe omgeving)
overnachten en eten
– Fraternité monastique de Jérusalem: pelgrimsherberg in het Centre Sainte-Madeleine,
rue Saint-Pierre (schuin tegenover de basiliek), hele jaar open, geen reserveringen, op
basis van “donativo“, op vertoon van pelgrimspaspoort (eventueel ter plekke te kopen).
Let op: als je een privé kamer wilt, meerdere nachten wilt blijven en/of met een grotere
groep bent is verblijf mogelijk in twee andere huizen van de Fraternité in Vézelay: Maison
Saint-Bernard en Maison Béthanie. Zie: Hôtellerie Vézelay.
– Les gîtes de la colline, tel. 06 62 86 10 51
– camping en jeugdherberg ("auberge de jeunesse"), april t/m oktober, route de l'Etang,
tel: 03 86 33 24 18 of 06 38 77 15 33.
Overige adressen: Office de Tourisme (Frans en Engels) > “se loger” (onderdak) en >
“savourer” (restaurants e.d.), inclusief overnachtingsadressen in Asquins en St-Père:
– in St-Père o.m.: camping municipal, tel. 03 86 33 36 58 of 03 86 33 26 62, van Pasen tot
eind september, met de mogelijkheid een stacaravan (“mobil home”) te huren.
– in Asquins o.m.: camping Le Patis, tel. 03 86 33 30 80 of 03 86 33 20 14, van eind april
tot begin oktober, met de mogelijkheid een pipowagen (“roulotte”) te huren.
- gîte d'étape Le Soleil Rayonnant, 48A rue de la Chèvrerie, Asquins, tel.: 06 41 07 10 69,
hele jaar open (behalve rond Kerst en Oud/Nieuw).
boodschappen
Vézelay:
– bakkerij (“boulangerie”), rue Saint-Etienne, open 7/7 (behalve in laagseizoen: dicht op
maandag).
– kruidenier (“épicerie” (Vival)), rue Saint-Etienne, open 7/7.
Asquins :
– brood (“dépôt de pain”): Bar/café Les Hirondelles (ook maaltijden), aan de D951, dicht
op maandag.
St-Père:
– bakkerij (“boulangerie”), Grande Rue, dicht op maandag.
– kruidenier (“épicerie” (Vival)), Grande Rue, dicht op zondagmiddag en maandag.
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Tour de Vézelay - West (‘Yonne’)
Brevet
– camping municipal 3 Fontaines, rue des Fontaines, van 1 juni tot 30 september, met de
mogelijkheid een ingerichte bungalowtent (“bungalow toilé”) te huren. Reserveren via het
gemeentehuis (“Mairie“): tel. 06 45 38 24 83 of tel. 03 86 24 25 26, of: mairiebreves@wanadoo.fr. Let op: de plaatselijke kruidenier is sinds kort gesloten. De gemeente
probeert te zorgen voor maaltijden, maar check of dat ook lukt op de dag dat jij daar wilt
kamperen. Anders zelf proviand meenemen uit bijvoorbeeld Vézelay of Saint-Père.
Asnois
– gîte privé (2 plaatsen in 1 kamer), 46 Grande Rue P.J. Rigollot, tel: 06 70 52 19 72 (M.
Cougnot en Mme Houiste), bernard.cougnot@wanadoo.fr.
Tannay
– pelgrimsherberg (“accueil communal“), 17 rue Émile-Regnault, tel. 06 71 74 60 02 (M. en
Mme. Roy), tel. 07 88 11 70 55 (M. en Mme. Bredeau), tel. 06 87 60 72 19 (M. en Mme.
Marchand), hele jaar open.
– bakkerij (“boulangerie”), rue de l'Enfer, open 7/7
– supermarkt (Super U), avenue La Fringale, dicht op zondagmiddag.
Monceaux-le-Comte
– Epicerie (kruidenier) de Monceaux, open van 8.00 tot 13.00 en van 15.00 tot 20.00 uur.
Gesloten op donderdag en op zondagmiddag. In juli en augustus ook op donderdag open.
Le Chemin (gemeente Anthien)
– pelgrimsherberg L’Esprit du Chemin, tel. 03 86 22 02 85 (Huberta Wiertsema en Arno
Cuppen), eind maart tot begin oktober.

Tour de Vézelay - Oost (‘Morvan’)
Le Chemin (gemeente Anthien)
– pelgrimsherberg L’Esprit du Chemin, tel. 03 86 22 02 85 (Huberta Wiertsema en Arno
Cuppen), eind maart tot begin oktober.
Lormes
– hôtel-restaurant Perreau, tel. 03 86 22 53 21(M. Girbal), hotelperreau@orange.fr
– camping de L'Etang du Goulot (ook als je geen tent bij je hebt), tel. 06 79 15 19 33, van
mei tot en met september.
– zwemgelegenheid in het meer (Étang): strandje, toilet en douche (openbaar), waterkraan
– overige overnachtingsadressen > Office de Tourisme Lormes
– diverse café’s, restaurants en andere voorzieningen
Brassy
– hôtel-restaurant Du Nord, tel. 03 86 22 28 94 (M. en Mme. Briard), vrijwel het hele jaar
open, zondagavond gesloten.
– camping municipal, tel. 03 86 22 20 31 (Mairie), van half april tot half oktober.
– overige overnachtingsadressen > gemeente Brassy
– diverse andere voorzieningen
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La Chaume-aux-Renards (Marigny-l'Eglise)
– gîte de la Chaume aux Renards, tel: 03 86 32 20 71 (Mme. Barbier).
Marigny l’Eglise
– gîte d'étape communal, tel. 06 76 11 41 34 (Mme. Duchet), hele jaar open, keuken
beschikbaar, maar alleen winkeltje bij de Auberge (zie hieronder)
– restaurant: Auberge du Crescent, tel. 06 85 39 84 41. Dicht op maandag. De Auberge
heeft ook een klein winkeltje met conserven e.d..
- zwemgelegenheid in het meer (Lac), geen voorzieningen, let op waarschuwingsborden
La Rue de la Croix (Chastellux-sur-Cure, ter hoogte van La Rue Perrin)
– gîte d'étape, tel. 06 82 18 83 38 of 06 30 28 85 70 (M. en Mme. Augueux), van 1 april tot
15 november, maaltijden, geen keuken beschikbaar.

Tour de Vézelay - Noord (‘Cure’)
Zie hiervoor: in Vézelay (en directe omgeving).
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