Kørselsvejledning - Villa Bellevue, Carros Village
06.05.14

Adresse:
224 Route de Gattieres (D 2209) (Google Maps kalder vejen Route Nationale de Cagnes-sur-Mer).
06510 Carros Village, Alpes Maritimes, France
Vejnavnet kan være misledende. Det er vejen i Carros Village, der fører til Gattieres. Ikke en vej i Gattieres,
som er nabobyen. Andre veje i andre byer i nærheden hedder det samme.

GPS-navigator:
Husets koordinater er: N 43° 47.226' - E 007° 10.947'
NB! Mange erfaringer viser, at GPS-navigatorer kan ikke finde adressen! Eller de leder én
til en forkert adresse i nabobyen. Adresser og vejnavne er ikke en eksakt videnskab i
Sydfrankrig. Brug ovenstående koordinater i stedet for en adresse. Eller brug eventuelt
faciliteten til at finde et vejkryds: By=06510 Carros Village. Vejkryds veje=D1 & D2209.
Følg derefter nedenstående kørselsvejledning fra * i næstsidste afsnit. Eller brug
kørselsvejledningen nedenfor.
Fra Italien/Monaco ad motorvejen A8 til huset:
Hvis man kommer østfra ad motorvejen A8 dvs. fra Italien eller Monaco, skal man forlade
motorvejen ved afkørsel 52, som ligger vest for Nice ved floden Var. Afkørslen er mærket
”Digne + Carros” og RD 6202. Kør mod disse byer (mod nord) og ikke mod Nice.
(Hvis man kommer vestfra ad motorvejen A8, skal man følge kørselsvejledningen fra Nice
Lufthavn, som findes i et andet dokument).
Kør ad RD 6202 mod Digne med floden Var på venstre side. Carros Village kan nu ses
som en lille ørneborg oppe på bjergsiden stik fremad i vejens retning. Lidt til venstre og lidt
tættere ligger en anden ørneborg, som er Gattieres. Huset ligger oppe på vejen mellem
disse to middelalderbyer. På vejen passeres på højre side kæmpe-supermarkedet
Carrefour, som det kan anbefales at anvende til de store indkøb. Fra Carrefour er der 1520 min. kørsel til huset, så hvis man er for tidligt på den til at overtage huset, er det måske
en ide at købe ind til de første dage nu, (hvis der er plads i bilen). 7 km fra
motorvejsafkørslen, kommer man til ”la-Manda-broen”, hvor et skilt med ”Carros” viser fra
til venstre. Sving her og kør over broen.
Lige efter broen er en stor rundkørsel. Tag vejen, som er mærket Carros Village. Tag altså
ikke vejen mod Carros Centre her. Den fører til den nye bydel, der ligger nede i dalen.
Følg skiltene mod Carros Village. Vejen hedder (lige først D2210 men så) D1, og fra den
store rundkørsel er der 5 km op til Carros Village. 400 meter inden, man når selve
landsbyen Carros Village, kommer et lysreguleret vejkryds*. Sving til venstre mod
Gattieres ad D2209. Efter 224 meter står et skilt i højre side med Gattieres 5 km. Det er
her! Indkørslen til nr. 224 er lige ved dette skilt. Husnummeret står på postkassen. Men - læs videre:
Huset har faktisk to indkørsler – en gammel med husnummer 224 og en ny uden, - og det
er meget lettere at anvende den nye, når man ankommer med bagage. Den nye indkørsel
nås ved at køre op ad den stikvej til bl.a. nr. 198, der går op 26 meter tættere på Carros
Village. Der ligger 5 store sten ved denne stikvej. Kør op ad denne og ind på grunden ved
at fortsætte ligeud ind over græsrabatten i det første højresving.

