Wintervakantie 2006
Frankrijk, Camargue
23 februari t/m 1 maart

Zaterdag 23 februari832 km
Om even over negen uur weggereden en een vlotte reis tot aan Mâcon. In Mâcon op
een camperplek vlak langs de Saône. Toen we er net stonden kregen we een
telefoontje van Lex, die ook in de buurt bleek te zijn en na een kwartiertje stonden ze
naast ons. Erg gezellig.

Zondag 24 februari 312 km
Prima geslapen op deze rustige plek. Croissantjes gekocht in Mâcon en daarna
doorgereden naar Fontaine de Vaucluse. Op de camperplek geparkeerd en een mooie
wandeling met z’n vieren gemaakt van ruim 3,5 uur. Prima weer, veel zon. Overnacht
op de camperplek.

Maandag 25 februari
120 km
Mooi weer, wel wat meer wolken. Eerst een wandeling gemaakt naar de Fontaine.
Daarna zijn Ruth en Lex samen met Mila doorgereden naar het westen terwijl wij naar
Arles gingen. Een poosje in Arles rondgelopen en daarna naar Saintes-Maries-de-laMer. Daar is nu erg weinig te beleven. Op de camperplek overnacht.

Dinsdag 26 februari 141 km
Met de fiets en stuk de dijk afgereden. Vastgelopen in het stuifzand en op het strand
waar fietsen niet mogelijk was. Teruggegaan om te proberen van de andere kant nog
wat te fietsen. Even buiten Stes. Maries stopte de auto er plotseling mee, weer het
probleem met het contact. In Arles bij de Ford-garage laten repareren. Daarna nog een
mooie rit langs de Vaccares, onderweg veel vogels en beverratten gezien. Overnacht
op de nadere camperplek in Stes. Maries, een mooiere plek met uitzicht op het strand.
Redelijk weer, bewolkt en in de middag even wat miezerregen, 16°C.

Woensdag 27 februari
121 km
Prachtig weer! Zon, maar in de ochtend een stukje ook mist. Het wordt wel bijna
20°C!
Met de auto naar de Vaccares en vandaar de dijk opgefietst richting Stes. Maries. Een
prachtige rit en veel te zien. Terug bij de auto gegeten en daarna naar Beauduc
gefietst. Ook een mooie tocht over dijkjes. Teruggereden en bij Aiges Mortes op de
camperplek overnacht. Aiges is een leuk stadje met prachtige muren. ’s Avonds het
mooi verlichte stadje nog even ingelopen.

Donderdag 28 februari
144 km
Mooi weer, eerst wat wolken maar daarna volop zon, temp weer bijna 20°C. Naar
Avignon gereden en daar het oude centrum bekeken, de halve brug, het pausenpaleis
en een stuk meer van de oude stad. Daarna geslingerd naar Vaison La Romaine waar
we op de camperplek tegen het centrum zijn neergestreken. Nog even het plaatsje met
de Romeinse opgravingen bekeken.

Vrijdag 29 februari 374 km
Prima weer, veel zon, maar in de middag wordt het bewolkt. Goede temperatuur.
Eerst de middeleeuwse stad van Vaison bekeken. Erg leuk, smalle, met
natuursteentjes bestraatte straatjes, geen storende uithangborden en rustig. Daarna via
Bollène over de RN naar het noorden: De gorges de l’Ardèche (erg mooi en bijzonder
rustig), Aubenas, Privas, Valence, Tournon tot aan Vienne. Daar de autoroute en weer
bij Macon op de camperplek overnacht. Later op de avond kwamen ook Ruth, Lex en
Mila weer op dezelfde plek staan. Erg gezellig!

Zaterdag 1 maart 838 km
Pas rond negen uur weggereden nadat we croissantjes en brood voor onderweg
hadden gekocht. Vlot en met mooi weer naar huis gereden. Niet erg druk, maar wel
veel Nederlanders op pad.
Om kwart over zeven thuis.
totaal 2882 km

