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Carsarssonne.

Årets ferie skal atter gå til sydens, efter et par år i Norden.
Turen i år skulle gå til området mellem Nîmes og den spanske grænse. Vi læste om
en campingplads la Nautique ved Narbonne, hvor hver parcel havde eget bad og
toilette og den var med i Acsis ordningen, så der reserverer vi plads i lidt over en
uge. Vi håber så det ikke blæser lige så meget som det plejer i dette område.
Vi starter, som vi plejer efter morgenmaden her fra Aalborg, turen går stille og
roligt og vi overnattet på rastepladserne gennem Tyskland og ankommer til
camping Gurgel Dreilænder, hvor vi tager 2 overnatninger. Da vi tager cyklerne
ned, for at tage en cykeltur langs Rhinen, opdager vi at Ole har glemt nøglerne til
sin cykel hjemme. Glemt cykelnøgle bliver et tema på denne tur, mere om det
senere. Jeg fik fat i noget af det søde personale og han kom med en nedstryger, så
efter noget besvær, en brændte finger hos mig, da jeg tog på låsen. Låsen kom op og
vi fik vores cykeltur. I år fik vi en ganske god plads i overnatningsområdet.
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Ole nyder det under solsejlet efter cykellåse er blevet låst op.
Vi tog kun en overnatning, fordi vejret da vi vågned, som sædvanligt var gråt og
truende.
Vi kørte til Valance og camping le Soleil du Fruité, hvor vi ville hvile os et par dage
og se på området omkring Valance og cykle langs Rhone.

Vi er nået til Valance og Ole er her igang med at tilberede maden.
Campingpladsen var ganske god, men den var svær at finde. Der var mange
hollandske børnefamilier, hvoraf de fleste boede i de fine mobilhome.
I beskrivelsen af campingpladsen stod der, at der var en god restaurant, dette må
dog siges at være en sandhed med modifikationer, det var nærmest en grillbar ved
poolen, men steaken og fritterne var da ok og udsigten ind mod Valance betagende.
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Det trak dog op til torden fra vest, i år ser det ud til at det dårlige vejr forfulgte os,
det var dog stadig dejligt varmt.
Næste dag tog vi cyklerne og kørte ind til Valance, dels var køleskabet tomt og dels
skulle vi have en ny lås til cyklen, vi kunne ikke finde andet end en kabellås i det
butikscentrers vi fandt, så efter vi havde fået Oles cykel låst fast til min, kunne vi gå
ind og se lidt på butikscentret der var stort og dejligt. Efter turen i butikscentret
kørte vi ned til Rhonen og kørte lidt langs denne, vi havde ikke noget kort eller en
gps med os turde vi ikke cykle så langt, vi cyklede tilbage gennem det gamle
Valance, byen virkede dog ganske uddød, der var ikke mange mennesker ude. Vi
fandt vejen hjem, det lykkes os dog at dreje fra forsendt, så det gav nogle km ekstra,
med tordenen truende foran os, men det gav ingen regn, vel hjemme igen gik Ole i
gang med maden, vi pakkede ned, for at begive os sydover næste morgen.
Gråvejret forfulgte os ned gennem Rhonedalen, da vi nærmede os Middelhavet blev
det dog afløst af varmedis.

Frokosten spistes på en rasteplads syd for Nîmes i skøn varmedis.
Vi ankom til La Nautic lidt efter kl 14, fik tildelt vores plads, der var lang og smal
med badeværelse og vand for enden af parcellen alt helt ok, det var en stor plads,
men ikke særligt meget belagt.
La Nautic er beliggende ved en af de store saltsøer, der er i området hvor der fiskes
og segles. Vi nød området på cyklet.
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En fugl, ved udløb af kanal i étrangers.

Der segles også på étrangers.

Og der fiskes et område med megen friluftsliv.
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Der blev også tid til ture på cykel de ca 5 km ind til Narbonne gennem majs og
vinmarker ganske skønt, det blev til mange ture ind til den kønne by.

Gennem byen flyder den smukke Canal de la Robine som krydses af blomsterbroer.
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Canal de la Robine forbindes via floden L'Aude og Canal de Junction med Canal de
Midi, som jo er en vandfærselsårer mellem Middelhavet og atlanterhavet. Kanalen
løber igennem det centrale Narbonne, den er meget smuk her, omkranset af gamle
huse og krydset af broer, med blomsterkasser på gelænderet på begge side,
fantatisk flot.
Narbonne er også en by med mange minder fra både oldtiden og middelalderen. Der
er en dejlig bykerne med mange restauranter og turister.

Den gamle romerske landevej som forbandt Spanien med ROM, den er gravet frem midt i
Narbonne lige neden for rådhuset.
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En af de gamle gotiske kirker i byen, den er stadig i brug.

Byens rådhus, med udeserveringer.
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En gadehund søger ly for varmen i parasollernes skygge.

Torvet i Narbonne foregår i store torvehaller, man skal være tidligt oppe, da de lukker ved
middagstid.
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Krigsmindesmærke midt i Narbonne.

Canal de la Robine flyder stille gennem byen.
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En af dagene lod vi cyklerne stå og tog til den gamle fæstningsby Carsaronne, en
fæstningsby som ses viden om, og det blev et meget interessant besøg. Der knytter
sig en legende til fægtningen. Legenden om Dame Carsas, der i legenden befriede
byen fra bejring ved at kaste en majsfodret gris over voldmuren, da belejrede så
dette opgav de og byen forblev uindtaget.

Indgangen til fægtningen.

Broen over voldgraven.

.

Mellen 1. og 2. Ringmur.
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Fæstningsbyen Carssaronne både og inde.

Sommerferien 2009

Side !12

Smukke mosaikker inde i katedralen.
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Dame Cassar.
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De sidste billeder fra Narbonne,torvehallerne fra forsiden og minder fra
Romertiden, hvor Romelus og Remus dier ulven, de ses på en gade tæt på rådhuset
og katedralen.
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Vi forlader Narbonne og vi begiver os nordover, vi vil til Millau for at se Europas
højeste bro.

Billeder taget fra bilen på vej mod Millau, skønt, skønt.

Udsigten fra campingen ved tarnfloden og parcellen på campingen hvor ænderne kom.
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Først madlavning læ, det blæste lidt derefter nydes maden med udsigt til den fantatiske
bro.
Vi blev i Millau i 3 døgn, cyklede ind til den dejlige by som lå ved floden, den havde
en fin gammel bykerne og ligesom Narbonne lukkede markedshaller, hvor der var
masser af godt kød, friske grønsager og dejlige lokale oste at få fat i.
En af dagene var vi cyklet ind til en af supermarkederne for at handle, og nu
dukkede vores cykelnøgle problem atter op, da vi skulle hjem, var Oles cykelnøgle
væk, jeg cyklede hjem til CV for at se om han havde glemt den der, men nej der var
ingen nøgle, så tilbage til Ole med den negative besked, så atter ind i
supermarkedet, hvor vi fandt en bidetang, vi håbede på at den kunne få låsen op, vi
knoglede 1 1/2 time og endelig fik vi bidt os gennem viren, den var ikke godkendt af
forsikringsselskaberne og det var et held for os, nu kunne vi cykle hjem og nyde
resten af eftermiddagen foran vognen til vandets rislende, ændernes rappende og
nydende de kanofolk som kom ned for strømfaldene.
Pludselig så vi også faldskærme på den modsatte bred, bjergkammen overfor brugte
paragliderne til at springe ud fra og så svæve over kløften og floden, meget
fasinerende at se på. Vi sendte naturligvis en tanke hjem til Claus, Marianne og
Jakob, som sikkert ville havde nydt dette sted, da der både var mulighed for at køre
motorcykel og springe falskærm, selv om Millau broen sikkert ville have lokket dem
til at basejumpe, men det er gudskelov forbudt.
Tiden i Millau tog slut, men vi skal tilbage en anden gang her er meget interssant, vi
begiver od hjemad igennem Auverne og det bliver en smuk, smuk køretur mod
Bourgogne.
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Herunder billeder fra turen mod Bourgogne. En meget smuk tur i begyndelsen på
betalingsfri motorvej og det sidste på en dejlig bred national landevej, så turen gik
let.

Det var et bjergrigt område vi kørte igennem, med byer, borge og kirker beliggende på
toppen. På visse steder lå motorvejen i over 2000 m højde, men man mærkede det ikke, den
løb op og ned i bløde sving.
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Der er meget smukt i Auverne, et område vi vil give os lidt mere tid til på en anden tur. Der
blev også tid til lidt mad med denne betagende udsigt.
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Sidste stop inden Bourgogne, troede vi.
Det lykkedes mig trods 2 GPS der ganske vist ikke viste helt sammen vej, at overse
indkørslen til den campingplads vi ville have været ind på, i forsøget på at komme
tilbage fik jeg ledt Ole ind på en vej der endte med et hjulspor, der dog gudskelov
endte i en vej, Ole ville til højre, men jeg til venstre, Ole havde haft ret, jeg var meget
populær hos ham, så populær at han ville den lige vej hjem til Danmark, efter vi var
kommet ind på motorvejen nord for Marcon, tog vi ind på en rasteplads for at spise
lidt klokken var efterhånden blevet 20.00. Vi fik GPSen til at finde nærmeste
campingplads der ville vi tage ind for at sove. Pladsen hed grappe d'or og lå i byen
Meursault i côte d'or vindistrikter. Vi ankom ved 21.00 tiden, fik en plads nær
receptionen og fik koblet strømmen til. Her var dejligt lunt, så vi fik sat stole og bord
op og så lidt vin og baguetter med ost, vi havde det egentligt ganske rart trods alt
besværet ved at køre hertil. Her er rådhuset i Meursault.
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Da vi nu befandt os i Frankrigs fineste vindistrikter besluttede vi os til at blive et
par dage og cykle lidt rundt og det var en god beslutning.
Meursault er hovedby for hvidvinproduktionen i dette grand cru område, det er en
smuk lille by, omgivet verdens dyreste vinmarker. Der er ikke langt til Canal center
som er en del af et kæmpe kanalsystem mellem Rhonen og Seinen.

Vinmarkerne overalt og en gammel vindmølle ved côte d'or skrænten.
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Billeder fra vores cykelturen gennem vinmarkerne og langs Canal center.

Små søde byer langs kanalen, med mange blomster.
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Vinhøsten er i gang, alt plukkes for hånd.
Høstarbejderne hentes og bringes fra torget i Meursault.
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Vi blev i området og cyklede i 4 dage, det var dejlig, vejret strålende og dejlige milde
aftener. Campingpladsen havde en ganske god restaurant hvor vi den sidste aften
sluttede af med en Bougognisk middag, snegle med hvidløgssmør, beuf bourgogne og
den dejlig kage med is og naturligvis med egnens gode vin, det var mums.
Inden vi forlod Meursault, var vi på et par af de lokale vinslotte for at få vin med
hjem. Vi var godt fyldt op da vi begav os mod nord.
Gjorde holdt i Kircheim, cyklede mod Bad Hersfeld, men det var koldt og trak op til
regn, så vi vendte om, pakkede ned fik spist på gasthauset og så til køjs før den
sidste etappe mod nord. 3 gode oplevelsesrige uger var slut. Atter en god ferie i
vores dejlige Frankrig, der altid byder på noget nyt, selv i områder vi kender.
Skrevet og fotograferet af Karin Lisberg.
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