


Sommerferien 2005. 
Ardéche, Côte Azur og Ville. 

Aalborg  
September 2005 

Side !1Sommerferie 2005



Pont d'arc 


Dette års sommerferie går atter til det skønne sydfrankrig. I år starter vi i Ardéche, 
så ser vi hvor vi ender. 

Vejret har været dårlig det meste af sommeren, så vi vil ned hvor der er varme, 
hvis det ikke er varmt i sydfrankrig, så må vi over Alperne eller Pyrenæerne for sol 
og varme har vi brug for. 

Vi starter i kulde og blæst fra Aalborg og det dårlige vejr fortsætter hele vejen 
gennem Tyskland, vi overnattet på rastepladser på vej ned over og ankommer til 
camping Gurgel Dreilænder i Neuenburg am Rhein næste dags eftermiddag og her 
regner det så meget, at vi holder uden at koble fra og hygger os i vognen, efter vi 
har været i deres dejlige svømmehal og motionscentrer, dejligt at det findes når der 
ikke er vejr til udendørs aktiviter. 
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Næste morgen,  efter morgenmaden, starter vi atter syd over, det regner stadig i 
Neuenburg, regnen holder op lidt inde i Frankrig, men er gråvejr og det blæser 
meget koldt, så kaffen på rastepladserne drikkes indendørs. 

Efter Lyon er det stadig gråt, men blæsten har lagt sig og det er lunt, ligeefter vi er 
svinget af motorvejen ved Montélimar lyser lampen for bremsefejl, det er ved at 
være aften og bilen bremser godt  og jævnt, så vi bliver enig om at fortsætte 
forsigtigt de sidste km. Til St. Reméze hvor vil tjekker ind hos Allan. 

Vejret er nu blevet dejligt varmt, selv om det er aften, vi får stillet op, en ganske 
dejlig parcel, med udsigt til vinmarker og den lille by. Obs bremselampen lyser ikke 
mere, så måske har det kun været støv! 



 





                               

                                                   St. Réméze. 
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                             Vi cykler ned mod Ardéchefloden, en meget dejlig tur nedad. 

                                 Pludselig viser floden sig for os dybt mede, betagende. 

                              Og en af naturens vidundere pont d'Arc viser sig. 

Side !4Sommerferie 2005



Vi cykler fra Pont D'Arc til byen Vallon Pont d'Arc, det går nedad med betagende 
udsigter hele vejen. Herunder nogle af vuerne. 
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Men når det er gået nedad, så skal man opad på vejen hjem, vi kører bag om hjem, 
men det er reelle stigninger. 

                                   På vej tilbage til cyklerne efter en tissepause. 

                                 Skønne bagland i Ardéche med blik til floden af og til. 
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Efter en hård cykeltur er vi atter i St. Reméze og får en fortjent øl. 

St.Rémèze er en skøn ren sydfransk by. 

                             Med skønne vandpumper. 

                                 En gammel platan med hul i. 
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                         Skønne St. Reméze. 
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Det blev også til en dagstur i cano fra Pont d'Arc og til St-Martin d'Ardeche. En 
herlig tur, selv om vi ved det første strømfald lykkedes med at kæntre med canoen, 
oles mobil røg i vandet, den fandt vi dog værre var det med den vanstætte GPS, den 
forsvandt. Turen var skøn mellen høje klipper et sted var der en nudist Camp, hvor 
en svævebane bragte nøgne unge fra en side til en anden, under denne var der 
trængsel af canoer. 





En dejlig canoetur. 
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I området er der også mange grotter, vi valgte at cykle til en af dem Grotte de 
Madelaine. 
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Det var en fascinerende tur igennem flere etager med drypsten og underjordiske 
floder og søer. Uden for grotten er der betagende vuer over floden. 

Her ses andre grotter i klipperne og fine formatione i klipperne. 



Ugen i Ardéche er slut , mistralen begyndte at blæse, så vogntoget vender snuden 
mod Côte Azur og Rocquebrune. 


I år får vi en ganske dejlig parcel i den foreste del af campingen, her er varmt og skønt. 
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Vi nyder cykelture til Middelhavet som de seneste 2 år, men også ture i og omkring 
Rocquebrune. 

  

                                Broen med udsyn mod Rocquebrune. 

                                 Broen med udsyn til Roc du Rocquebrune. 

Vi bliver ved Côte Azur i en uge, hvorefter vi begiver os hjemad.  

Vi vil dog gøre et par dages ophold i Ville sur Auzon, for at cykle lidt omkrig i egnen 
ved Mont Ventoux. 
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                                 Det skallede bjerg i det fjerne. 

                                    Cykelpause hvor vi viser fanen mod en smuk baggrund. 
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                                 Det gamle vaskehus i Ville sur Auzon. 

Efter nogle dage i Ville sur Auzon går turen nord over med et stop i Neuenburg, 
hvor solsejlet også kom op. 

Der var ikke mange på campingen som det ses, men hen mod aftenstid vrimler 
hollænderne ind for overnatning. En dejlig ferie er slut og vi begiver os atter 
nordover. 

Skrevet og fotograferet af Karin og Ole Lisberg 
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