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www.bois-girault.com

Gedetailleerde kaart: Michelin nr. 65
Afstand Utrecht-Arrabloy: 640 km. 

ROUTEBESCHRIJVING
Vanuit het noorden (Parijs) 
Neem bij Parijs de A6 richting Lyon (let op, er is ook een A5 naar Lyon). 
Bij het bord Montargis-Nevers neemt u de A77.
Op de A77 neemt u afslag 19 (Bourges-Vierzon-Gien), volg de borden Gien. 
Bij Gien, vanaf de rotonde met de McDonalds, volg de borden Arrabloy. 
300 meter na het dorp Arrabloy links afslaan bij de SVR vlag. 
Volg het betonpad naar de camping. 

Vanuit het zuiden
Komt u vanaf Bourges of Orléans via Gien dan staat bij alle rotondes van Gien het 
dorpje Arrabloy aangegeven. Komt u over de D2007 vanuit Nevers, neem dan 5 km. 
na Briare de afslag Arrabloy. 

Camping Bois-Girault
Sam en Marieke Coppoolse

45500 Arrabloy, 

Tel/fax.0033238673690

s-m-coppoolse@orange.fr       

www.bois-girault.com

GPS
GPS plaats: Arrabloy
Straat: Bois Girault

(geen nummer)

GPS positie:  N47°42’08.23   
E2°43’12.32 
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knooppunten schematische situatie

Camping Bois-Girault



 Fietstiendaagse

Lekker fietsen door bossen, bloemrijke dorpjes, langs de Loire en over het kanaal van Briare. 
Neem op uw route deel aan leuke excursies. U fietst individueel of met een groepje; net wat 
u wilt (of een dagje niet als u geen zin heeft!).

Ieder jaar zorgen wij voor andere excursies en nieuwe routes, natuurlijk over een zo vlak 
mogelijk terrein. Ze starten en eindigen op de camping.

Tijdens de periode kan men meedoen aan een barbecue en (bij voldoende belangstelling) met 
de bus op pad naar Parijs (€ 30,00). Iedere dag worden de routes, onder het genot van een 
glas, voor- en nabesproken. De eerste rit is op zaterdag en de laatste op dinsdag.

Er zijn 5 fietstiendaagse, 3 in het voorjaar en 2 aan het einde van de zomer.
De data voor de fietstiendaagse kunt u vinden op onze website of u belt ons even.

De kosten voor de tien routes, drie excursies, begeleiding en barbecue zijn € 40,00 per 
persoon. Hierbij komen uw verblijfskosten. Voor twee personen met kampeermiddel, auto, 
elektriciteit is dat € 15,00 per nacht.
U kunt zich inschrijven voor één van deze tiendaagse door naar ons te mailen of te bellen. 

 Uw vakantie op de boerderij

Voor een gezellige vakantie kunt u terecht op onze ruime boerderijcamping. 

U vindt een plaatsje in of aan de rand van het bos, of op het veld. Onze 
camping heeft 100 staanplaatsen.
In de schoolvakanties zijn hier kinderen van alle leeftijden, daarbuiten zijn 
er veel fietsliefhebbers en is het iedere avond genieten op het gezellige 
terras!
 
Wij wonen in de Loiret, 150 km ten zuiden van Parijs en op 6 km van Gien 
en Briare, gezellige stadjes, beiden gelegen in het prachtige Loiredal. In de 
licht heuvelachtige omgeving zijn veel bossen, kastelen, leuke dorpjes en 
een wijngebied.
 
We hebben hier een gemengd bedrijf met akkerbouw en pluimvee. Er zijn 
dieren zoals kippen, kalkoenen, een geit, ezels en paarden. Er mag gratis 
op de paarden worden gereden. Zo valt er voor ieder wel wat te beleven; 
zwemmen in ons mooie zwembad, vissen in de vijver, paarden borstelen, 
hutten bouwen of ‘s avonds een vuurtje stoken. Op en rond de boerderij is 
het goed wandelen en fietsen. 

We organiseren regelmatig activiteiten zoals barbecues, kanotochten, 
workshops etc. en we zakken op warme dagen met het bandenvlot de Loire 
af. Op onze website vindt u de data waarop we met een tourbus een dagje 
naar Parijs gaan. In het voor- en naseizoen organiseren we fietstiendaagsen. 
Wij spreken Nederlands en maken u graag wegwijs in de omgeving.
  

Tarieven:
 e 5,00 p.p.
 e 4,00 per plaats en auto
 e 3,50 electra
 e 3,00 kinderen t/m 7 jaar
 e 0,50 per huisdier

Voor- en naseizoenforfait e 15,00 (tot 10 juli vanaf 20 augustus)

Te huur:
4 pers. toercaravan = e 250,- per week
6 pers. huisje = e 400,- per week  (voor- en naseizoen e250,- per week)
6 pers. stacaravan = e 350,- per week  (voor- en naseizoen e250,- per week)


