
Informatie rit Pyreneeën 2017 

door Luuk - 03 oktober 2017 

 

In september 2017 is deze rit in 10 dagen gereden. De afgelegde afstand was ca. 4500 km en 

dat is eigenlijk best wel heftig geweest. Ook deze reis was weer schitterend en er werd in redelijk 

goede hotels overnacht. 

De hotels werden geboekt via Booking.com . Veel hotels, vooral in Frankrijk, zijn nog behoorlijk 

goed bezet door motorrijders. Blijkbaar is zo’n periode vlak na de schoolvakanties een ideale tijd 

om nog even rond te rijden. En dat vonden wij natuurlijk ook. Hotels (eenpersoons kamer): 

 

Dag 1: 

Prima hotel in de Champagne streek, met terras en restaurant. Kleinschalig en rustig, met par-

keergelegenheid bij en onder het hotel. Prijs € 67 

Le Cadusia 

21 Route De Troyes 

10210 Chaource 

Frankrijk 

 

Dag 2: 

Een hotel in de Auvergne. Enkel en alleen gekozen voor de ligging in de route. Een prima hotel 

met eigen restaurant en terras aan het meer.. Prijs € 56 

Le Lac Des Moines 

Rue de la Chévre Blanche 

15190 Condat 

Frankrijk 

 

Dag 3: 

Dit hotel ligt in de buurt van de snelweg die naar de Pyreneeën leidt. Een redelijk rustig hotel, 

met uitstekende kamers. Het hotel heeft een terras aan het water en een eigen restaurant, zodat 

het diner geen problemen opleverd.. Prijs € 75 

Inter-Hôtel du Lac 

Le Couloumié, Lieu-dit Labarre 

09000 Foix 

Frankrijk 

 

Dag 4: 

Dit hotel blijkt te liggen in een stille wintersport plaats. Aan de ski faciliteiten te zien, zal het in de 

winter wel een heel stuk drukker zijn. Het hotel is netjes, maar niet helemaal in moderne stijl. Een 

uitstekend bed en lekker rustig. De luiken zorgen voor een lekker donkere kamer. Het grote plus-

punt aan dit hotel blijkt echter het restaurant te zijn. Zelden heb ik zo lekker gegeten. Prima hotel 
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voor een prijs van € 62. 

Hôtel L'Amoulat 

Route de l'Aubisque 

64440 Gourette 

Frankrijk 

 

Dag 5: 

Dit hotel is ons eerste hotel in Spanje. Schitterende grote kamer en dat voor € 42,50. Voor bar/ 

restaurant moet je 50 meter lopen, naar de hoofdstraat. Alleen stelt het ontbijt niet veel voor. Wel 

een eigen gratis parkeergarage voor de motoren: 

Hotel La Posada 

Los Arcos, s/n 

22370 Broto 

Spanje 

 

Dag 6: 

Dit hotel ligt bij het saaie plaatsje La Seu d'Urgell en het hotel is een typisch hotewl om te over-

nachten. Niet veel aan, maar goede kamer/ bed. Ook beschikt het hotel over een restaurant.  

Prijs € 53,50. per nacht: 

Hotel La Seu 

Crta Lleida N-260 Km. 229  

Nº 32, 25700 

La Seu d'Urgell 

Spanje 

 

Dag 7 en 8: 

Een leuk hotel in “the middle of nowhere”, maar met goed eigen restaurant. Een ideaal hotel voor 

een nacht en meerdere motorrijders hadden hetzelfde idee. Helaas moesten we vanwege een 

lekke band (zondag) een nacht extra bijboeken. 

Hotel Roma 

Via Torino 7 

11100 Aosta 

Italië 

 

Dag 9: 

Vanwege de lekke band en het naderende slechte weer, met veel wind en regen, werd besloten 

om de snelweg terug te nemen. Onderweg hebben we overnacht in een voormalig Mercure hotel 

bij de plaats Moulins. Het hotel was net overgenomen en aan veel was te zien dat het een mo-

dern Mercure hotel was geweest. Een eigen bar/ restaurant was een noodzakelijkheid, want in de 

wijde omtrek was verder niet veel te vinden. De prijs was € 85. De naam van het hotel is bij mij 
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verder niet bekend..  

Voormalig Hotel Mercure 

Lieu-Dit le Relais 

03460 Trevol 

Frankrijk 

 

Dag 10: 

Op de laatste dag was gekozen voor een hotel in het Esch sur Sure, een voor ons bekende pleis-

terplaats. Dit hotel was gekozen om deze vakantie prettig af te sluiten. 

Hotel de la Sure 

2 Rue Du Pont 

Esch sur Sure 

Luxemburg 

 

Daarna naar huis, onder het genot van regen (en veel modder). Later werd het droog, maar met 

windkracht 8 uit het westen is motorrijden toch wat meer inspannend. 

Bovenstaande hotels zijn de hotels die wij hebben geboekt, maar uiteraard is het ook mogelijk 

om voor deze rit duurdere of minder dure hotels te boeken. Buiten het seizoen is het rustig en 

zijn er veel hotels beschikbaar. Een reservering lijkt daarom in rustige periodes meestal niet 

noodzakelijk. 
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