
CMV Ventoux 2015-03 98 km
Total Dir Type Notes Bemærkninger

0.6 → Right Drej til højre ad den 3. vej for at blive på D942

1.1 ← Left Drej til venstre, og følg D943

3.0 Lige ud
6 km stigning med ca 2,5% op mod Col de la Liguiére 993 m starter i km 3, 

når vi har krydset åen

7.8 Lige ud Fortsæt ligeud ad D943
På etape 1 drejede vi til venstre her op mod  Col de la Liguiére 993 m. Vi 

forlader nu stigningen op mod Col de la Liguiére 993 m

10.6 → Right Lidt til højre, og følg D5

20.1 ← Left Hold til venstre for at fortsætte ad D15
Vi kommer ind på stigningen op mod  Col de la Ligne 756 m  godt 2 km før 

toppen - 4-5 % stigning

21.3 Lige ud
C-holdet drejer til venstre væk fra hoveruten, hvis vejen er asfalteret - 

Google foto findes ikke de næste 2 km her

22.5 Lige ud Col de la Ligne 756 m

31.1 → Right Drej til højre i Murs, og følg D4

31.3 ← Left
Lidt uden for Murs - drej til venstre, og følg Route de 

Gordes/D15

32.9 ← Left Drej til venstre, og følg D15

35.4 Lige ud mod Gordes
A-holdet drejer til højre på en 4 km omvej med kun 35 ekstra højdemeter              

Vi ser dem igen i Gordes

39.6 ↑ Straight
Rundkørsel i Gordes - Tag første frakørsel ad Rue de la 

Combe/D15 i rundkørslen

Her kan vi cykle ad smalle specielle veje gennem byen, eller vi kan 

forsigtigt smutte mod trafikkes retning fra rundkørslen og ud ad D102. For 

oplevelsens skyld, bør vi kæmpe os ned gennem byens smalle veje

39.8 ← Left Skarpt til venstre, og følg Rue des Tanneurs

40.1 → Right
Drej til højre ad den 1. vej, og fortsæt ad Rue de la Fontaine 

Basse/Rue Jean Deyrolle

40.4 ← Left Drej til venstre, og følg Chemin de la Calade

40.6 ← Left Drej op til venstre, og følg Chemin de Lourdanaud

41.0 → Right Lidt til højre, og følg Route Neuve/D102

43.4 ← Left Drej til venstre, og følg D2

49.7 Lige ud i krydset, som vi også passerer på etape 1 og 5.  Her skal vi lige ud videre mod Saint-Saturnin-lès-Apt

57.4 → Right
Drej til højre i Saint-Saturnin-lès-Apt, og følg Avenue Jean 

Geoffroy/D943

Frokostby                                                                                                C-

holdet kommer ind på hovedruten her

57.6 ← Left Drej til venstre, og følg Rue Victor Hugo Find restaurant med de øvrige hold

57.7 ← Left Lidt til venstre, og følg Rue de la République C-holdet forlader ruten igen

57.8 ↑ Straight Fortsæt ad Rue de l'Horloge

57.9 → Right Lidt til højre, og følg Rue du Théatre

58.1 ← Left
Rue du Théatre svinger lidt til venstre og bliver til Rue de 

l'Oratoire

58.2 → Right Drej til højre ved Chemin de Romanet

58.5 ← Left Drej til venstre, og følg D943

59.1 ← Left Drej til venstre, og følg D179

64.8 ← Left Drej til venstre, og følg D34 start på den 2 km lange stigning op mod Col de la Garde 1.106 m

78.0 Lige ud Col de la Garde 1.106 m

85.5 ↑ Straight Tag anden frakørsel ad D30 i rundkørslen i Saint Christol

96.8 ↑ Straight Fortsæt ad D942 ind i Sault

97.4 → Right Drej til højre, og følg D950
Hôtel Le Signoret, Avenue de la Résistance, 84390 Sault de Vaucluse. 
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