Winter 2010
Zuid-Frankrijk
6 t/m 13 maart

Zaterdag 6 maart 2010
446 km
Omdat Pa gisteren is opgenomen in het ziekenhuis, eerst ‘s morgens gaan kijken of het
verantwoord is om met vakantie te gaan. Gelukkig is hij weer aardig boven Jan en kunnen we
om even over enen vertrekken. Het is koud, erg winderig (noord) en de zon schijnt. Via de
Ardennen, waar nog erg veel verse sneeuw ligt, maar de weg is vrij, naar Metz gereden. Om
even voor zessen aangekomen en op de camperplek de auto neergezet. Er staan nog wat
auto’s maar druk is het niet. Na het eten nog even de koude en winderige stad ingelopen. De
kroegjes zien er gezellig uit.
Zondag 7 maart
692 km
Koud geweest, mooi weer en zonnig. Na bij de bakker stokbrood en een croissantje te hebben
gekocht, verder vlot naar het zuiden. Langzaam neemt de bewolking toe en bij Vienne begint
het licht te sneeuwen. Vanaf Valence wordt de weg eigenlijk onbereidbaar door de
vastgereden sneeuw die verijst is. Kruipend verder en gelukkig wordt er redelijk afstand
gehouden. Soms met moeite de hellingen op. Bij de splitsing bij Orange moest er iets geremd
worden en meteen stonden we dwars op de weg. Gelukkig niemand geraakt en verder
gesukkeld. De weg wordt wel zo nu en dan geschoven en gepekeld, maar enig effect heeft dat
niet. Toen we net de snelweg afwaren moesten we een helling op om een viaduct op te gaan.
Halverwege slipten we door en stonden we stil. Niemand kon er meer langs. Gauw de
sneeuwkettingen omgelegd en verder gereden. Meteen daarna de kettingen er weer onderuit
en verder. Omdat het nog steeds nog hard sneeuwde en het erg glibberig was, verderop de
kettingen toch maar weer omgelegd. Tegen half negen bij Fontaine-de-Vaucluse op de
camperplak aangekomen. Genoten van een glaasje wijn en kaasfondu.

Maandag 8 maart 188 km
Het dooit en een deel van de sneeuw is al weg. Toch ligt overal nog erg veel maar de grotere
wegen zijn helemaal vrij. In Cavaillon boodschappen gedaan en via Arles en Aigues Mortes
langs de kust verder. De sneeuw is hier plaatselijk nagenoeg weg. De flamingo’s zijn overal
vlak langs de weg te zien, ook nog een hop gezien. Bij Balarduc op de camperplek overnacht.

Dinsdag 9 maart
117 km
Prachtig weer na een koude nacht. Langs de kust naar Montpellier gereden. Een prachtige en
gezellige stad. Grote imposante gebouwen en smalle straatjes. Doorgereden naar Meze waar
bleek dat de camperplek was opgeheven. Bij Cap d’ Agde op de camperplek overnacht.

Woensdag 10 maart 116 km
De dag begint bewolkt maar al gauw komt met regelmaat de zon ruim door. We rijden via
Beziers (we hadden een prachtig uitzicht op de oude stad) door de Minervois. Bij Laredorte
maken we een heerlijke wandeling langs het Canal du Midi. Hier ligt nog veel sneeuw en er
waait een koude wind, maar desondanks zeer de moeite waard. Vervolgens verder gereden
naar Carcassone. Op een van de vele parkeerplaatsen overnacht.

Donderdag 11 maart
230 km
Nog steeds prima weer maar koud. Een mooie stadswandeling gemaakt door de benedenstad
en de Cité. Daarna afgerekend (parkeren en overnachten voor € 7,=) en teruggereden naar de
kust via dezelfde weg als heen. Een mooie route waarbij je veelvuldig zicht hebt op het Canal
du Midi. Bij Agde de kust opgepikt en via Sète naar Sts. Maries-de-la-Mer. Daar op de verste
camperplek overnacht. ‘s Avonds in een van de weinig open restaurantjes moules-frites
gegeten. Lopend is het een kwartier naar de stad.

Vrijdag 12 maart. 418 km
Hoewel het nog steeds prima weer is, er ligt nog wel hier en daar veel sneeuw, toch maar
weer naar het noorden gereden. Via Cavaillon en Carpentras via een mooie route naar Vienne.
Door Lyon met de snelweg (kleine file) en daarna via Villefranche naar Mâcon. Na tanken en
boodschappen bij de Auchan in het haventje op de camperplek overnacht.

Zaterdag 13 maart 881 km
Na een koude nacht een mooie zonsopkomst. Om 8:00 weggereden en vlot naar huis.Wegens
een wegafsluiting moeten omrijden via Nijmegen maar toch nog om kwart over vijf thuis.
Verhalen verteld aan de kids en aan de overburen onder genot van een glaasje wijn.

Totaal 3.088 km

