POSTKORT 4, FRA LYON.
Cambrils er forladt i god ro og orden. Vi
havde 45 overnatninger, og hovedparten af
tiden var ren ”badeferie”.
En sundhedsapostel ville nok fraråde så
intensiv soldyrkning, men mon ikke den
kølige dukkert efterfølgende rettede lidt op på
de lettere forbrændinger. Men man kan jo
ikke ligefrem sige, vi ”tromler derudaf”!
En enkelt dag med lidt torden, regn og blæst
er der dog plads til.
Og det giver et friskt pust, en lidt renere vogn
og god plads på stranden.
Vi beslutter at krydre hjemturen med små
oplevelser, der nu kan falde for uden de
helt store svinkeærinder og alt for mange
kilometer pr. dagsrejse.
Første stop bliver derfor St. Feliu de
Guixols lidt nord for Barcelona.
Ikke den helt store oplevelse.
Autocamperpladsen var optaget, så vi
måtte tage til takke med en ydmyg plads
langs muren til busholdepladsen.
Til gengæld var prisen til at overse.

Og udsalgsvarene var heller ikke at kimse af!

Så nu er vi ekviperet med ”ny bademode” til næste år.

Onsdag den 16. oktober sætter vi
kurs mod Cadaques og Salvador Dalis
sommerbolig, der nu er indrettet som
museum. Billetterne er booket på
nettet. Det er nødvendigt, da interessen
er enorm.
Hele den lille halvø er en stor
naturpark, og køreturen er en stor
oplevelse, hvis man ikke er bekymret
for lidt bjergkørse!
Dali var unægtelig en aparte kunstner,
hvilket boligen bestemt bærer præg af.
Og originaler har det vel også sådan, at
de gerne skilter med det. Blandt andet
i valg af udsmykning.

Og i egen kunst.

Selv ”arbejdsværelset” er udformet med en vis form for stil!!

Kunstnere og andet
godtfolk valfarter
til området, og
prøver at gøre Dali
kunsten efter. Ikke
altid med lige godt
resultat. Men
udstyret fejler
skam ikke noget.
Og lykkes det ikke
helt, kan man jo
altid nyde den
pragtfulde udsigt.
Vi forlader
Cadaques sidst på
dagen, og kører ad
den smalle kystvej
til Frankrig.

Vi har kørt den et par gange
tidligere, og bliver lige
betaget af udsigten.
Port-Bou ligger ved
grænsen, hvor Pyrenæerne
strækker sig ud i
Middelhavet.

Byen er et intensivt
jermbaneknudepunkt, da
stort set al skinnebåren
trafik til og fra Spanien
kommer via denne lille
fiskerflække.

Men den gamle grænsestation
vidner ikke om den helt store
trafik på gummihjul!
Vi havde planlagt ”natlogi” i
den lille kunstnerby,
Collioure, men den var stort
set spærret for autocampere, så
vi kiggede lidt i håndbøgerne,
og fandt en autocamperplads i
Narbonne-Plage. Og det
fortrød vi bestemt ikke.
Første række til stranden, og
endnu engang tre dage med sol
og sommer.

Og selvom Lissie ser lidt vinteragtig ud, så var der
vejrlig til lidt badeferie!

Vi vælger denne gang at køre nordover
gennem Rhondalen.
Vi har ikke travlt, så vi fravælger
motorvejen, og tager N7 i stedet. Og her
skal man have god tid. Der er fandeme
mange rundkørsler og cafèborde at
forcere på denne tur.!!
Et hurtigt visit i Avignon når vi nu er
forbi. Og selv i regnvejr er byen og det
gamle paveresidens et besøg værd.

Samme dag videre til ”natlogi” i Viviers lidt nærmere Lyon.
En super autocamperplads i en gammel hyggelig by lige ned til Rhon,
og med en livlig skibstrafik af især hotelskibe.

Vi kom til Lyon i dag mandag den 21. og kører igen i morgen tidligt. Vi har planlagt to overnatninger i Frankrig
og to i Tyskland, så bliver dagsrejserne nogenlunde tålelige.
Så hermed den sidste lille hilsen fra os to ferieturiste inden vi er hjemme på Drøsselbjerg lørdag den 26. ds.

Lissie & Torsten.

