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Maandag 27 juni 2010
Om 13uur vertrok onze zomerreis naar Frankrijk, via Luxemburg reden
we Lorraine binnen, hier gaan we onze eerste overnachting doen. Het was reeds in de
vroege avond als we de camperplaats van de kristalstad Baccarat opreden, een mooi
rustig gelegen plaatsje aan een rivier. We stonden er met een zestal Fransen, we haalden
onze zetels buiten om op het grasperk onder een lindeboom even uit te rusten van de rit
hier naartoe , onderweg hadden we ons een paar gebakken ribbekes gekocht en die
kwamen nu goed van pas met een fris wijntje uit de Elzas. Het was al redelijk laat toen
we naar binnen gingen, nog wat plannen en de gps voor morgen instellen.

Maandag 28/06/2010
Het zonnetje was vandaag reeds vroeg van de partij en zijn we nog vlug een wandeling
gaan maken door het dorp en bij de bakker binnen gesprongen. Iets na 10uur waren we
weg voor de volgende etappe die ons van Lorraine naar Alsace bracht, hier zouden we
de Route des Crêtes Vosges volgen die startte in Le Bonhomme en ons zo langs vele
hooggelegen plaatjes naar Cernay bracht. Op deze wel zeer commercieel uitgebate route
zijn we verschillende keren gestopt voor een korte wandeling. Een van deze haltes was
Gazon du Faing waar we tot boven aan het uitkijkpunt zijn gewandeld en zeer mooie
vergezichten hadden op de lager gelegen dalen, de weg ernaartoe was vermoeiend door
de losse stenen en balken onderweg maar het loonde de moeite om er naartoe te gaan.

Een volgende halte was aan de Grand Ballon waar we ook een wandeling maakten naar
het monument en het radar- en weerstation, het uitzicht was niet zo mooi als in Gazon
maar we hadden de benen weer eens kunnen strekken.

Toen we op de Grand Ballon vertrokken verschoten we wel dat de gps nog een 3uur
rijden aangaf naar onze geplande overnachtingplaats. Maar ja we zullen wel zien we hoe
ver we geraken en met een beetje geluk onderweg geraken we wel in Saint-Point-Lac,
waar we een zeer mooie camperplaats aantroffen vlak aan het meer. De camperplaats
was gelegen tegenover de camping en voor wat ik eraan uit kon zou de 6€ staangeld
opgehaald worden door iemand van de gemeente, maar toen we de volgende dag
vertrokken tegen de middag lag deze 6€ nog steeds op tafel te wachten …. op een
volgende keer.

Dinsdag 29/06/2010
Ook nu weer was de zon al heel vroeg van de partij, na het ontbijt zijn we nog een
wandeling gaan maken aan het meer, de roeibootjes en peddelboten lagen er nog
verlaten bij. Enkel lagen er enkele vissersbootjes op het meer aan het wachten op die ene
dikke vis. De camperplaats was uitgerust met een sani-blok waar men zich ook douchen
kon. We zijn nog even van de zon blijven genieten en dan vertrokken naar de Rhône
streek. Onderweg begon het weer om te slaan, het werd wat betrokken en nu en dan viel
er een druppel. Als tussenstop hadden we Bellegarde-sur-Valserine uitgekozen deze stad
was ook langs de Rhône gelegen, aangekomen aan de camperplaats was het nu echt
goed beginnen regenen en hebben we even gewacht eer we ons buiten waagden. Het
zag er in tegenstelling dat het dicht bij het centrum lag toch een beetje onveilig uit, ik zou
mijn mobilhome daar niet direct zo maar achterlaten, al was het zicht niet slecht met de
Rhône zo aan je voeten. Na een tijdje zijn we ook daar vertrokken, naar het iets verder
gelegen Seyssel met zijn zeer mooi en rustig gelegen camperplaats aan de oever van de
Rhône tegenover de stad. Toen we een 10 tal minuten van de camperplaats waren
kregen we een sms-ke van onze vrienden Juliën en Noëlla met hoe met ons ging en waar
we momenteel uithingen. Zij waren net aangekomen in …. Seyssel aan de Rhône, ik
vroeg Marina :”herhaal dat eens , Seyssel”? Ja Seyssel. En waar gingen we naartoe en
kwamen we intussen binnen 8 minuten aan ? In Seyssel, vlug een sms-ke terug : “tot
straks !!” Ik weet niet hoeveel camperplaatsen er in Frankrijk zijn maar om bijna tegelijk
aan te komen op dezelfde camperplaats moet er meer dan geluk in het spel zijn. En zo

verbroederden wij onverwachts op een 1000 tal kilometers van thuis met onze beste
vrienden/buren. Zij vertelden voluit over hun belevenissen in de Provence en wat ze nog
zouden doen op hun terugweg naar huis. Juliën gaf mij tientallen mooie plaatsjes door die
we zeker moesten aan doen, waar de mooiste lavendel was enz…. als we die allemaal
moesten doen waren we nog zeker 3 weken onderweg. Sommigen konden we meepikken
anderen lagen te ver van onze reisroute. s’Avonds nog het stadje ingetrokken om enkele
foto’s te maken en de dag sloten we af met nog maar eens een flesje wijn.

Woensdag 30/06/2010
Rond 9 uur namen we afscheid van onze vrienden want we hadden nog een hele rit voor
de boeg. We zouden de Napoleon route nemen tot Gap om dan naar Serre Ponçon te
rijden. Het stuk dat we vandaag van de Napoleon route reden stelde ons echter teleur,
hier hadden we meer van verwacht. Plaatje met N85 op hebben we zeer veel gezien maar
iets dat de link legde met Napoleon was soms zeer ver te zoeken. Toch zijn we een paar
keer gestopt onderweg, maar waren ook telkens weer vlug verder. Nog tanken en de
winkel binnen en verder richting Serre Ponçon, iets na 4 uur kwamen we in Savines le
Lac aan op de camperplaats, deze camperplaats ligt zeer dicht bij het centrum, als je de
brug over bent moet je naar rechts en je passeert zo de camperplaats op je linkerkant.
Het staangeld 7€ moet je met visa betalen en hierin is elektriciteit inbegrepen, enkel
water nemen is extra, we stonden er samen met een 7tal Fransen en een Oostenrijker.
Daar het zonnetje nog goed scheen besloten we om deze avond te barbecueën. Tafel en
stoelen buiten en maar genieten van het mooie weer en vooral even uitrusten van de
drukke reisdagen van de afgelopen dagen. Het begon in de verte iets te rommelen, maar
ik oordeelde dat het onweer wel voor iemand anders zou zijn, wij zouden buiten
barbecueën. De koteletjes werden gemarineerd, de wijn al voorgeproefd. Marina had mij
al een paar keer gezegd:” schat het gaat regenen” maar hier had de schat geen oren
naar, hij bakte lustig verder ook al vielen de eerste regendruppels. Uiteindelijk zijn we
toch maar binnen gevlucht om te eten, maar lekker was het toch. De regen bleef met
bakken uit de lucht vallen en zo was de mobilhome ook weer eens gratis gewassen.

Donderdag 1/07/2010
De regen van gisteren avond was s’morgens helemaal vergeten, want ontbijten deden we
weer buiten in het zonnetje. Vandaag gingen we eerst eens naar het strand van Savines
le Lac kijken en langs de bakker, daarna zijn we een stukje langs het meer gaan rijden
om ergens te gaan staan, liefst ergens dicht aan het water. Maar eerst eens stoppen
bij Les Demoiselles Coiffées onderweg.

Het was wel even zoeken maar uiteindelijk zijn we die dag toch een 3-tal keren ergens
gaan staan waar we rustig konden genieten van het uitzicht over het meer. Lac Serre
Ponçon was ons wel honderd procent meegevallen zelden zo een mooi meer gezien, op
de terugweg nog aan de gigantische dam gestopt voor een paar foto’s en een filmpje. In
de late namiddag terug naar de camperplaats in Savines le Lac gaan staan voor onze
tweede nacht aldaar. Ditmaal geen barbecue, want anders begint het toch weer te
onweren, maar een lekkere gerechtje in de wok. Vanavond was het Italiaans avond want
de ene na de andere Italiaan kwam de camperplaats opgereden.

Vrijdag 2/07/2010
Vandaag zouden we Serre Ponçon verlaten om richting Verdon te rijden. We zouden
proberen even te parkeren in Digne Les Bains op de parking in het centrum, voor een
bezoekje aan deze stad. Hier aangekomen was het enorm druk en konden we geen
plaatse vinden op de parking. We kozen om te gaan staan aan het zwembad en
speelterreinen om te eten en dan maar de Route Napoleon verder te volgen richting
Castellane. Dit deel van de route bekoorde ons toch wat meer, het werd een mooie rit
met als hoogte punt het stukje weg een paar kilometers voor Castellane waar de weg iets
smaller werd en we ook door een kleine opening in de rotsen moesten rijden. Vermits er
niemand achter mij was ben ik voor de opening gestopt voor een foto, net op dat
moment claxonneerde er iemand aan de andere kant van de opening, het was blijkbaar
de gewoonten dat wanneer men de opening zou passeren men zou claxoneren om de
tegenligger te waarschuwen dat hij even moest wachten. Dit was echt wel nodig want het
was wel heel smal in de opening en eigenlijk het was dat ook zo voor het stuk weg ervoor
en na de doorgang, echt een schitterend stukje weg om volop te genieten.

Voor we naar de camperplaats aan de rots onder de kapel reden zijn we eerst nog onze
voorraad wijn gaan aanvullen en als je wil barbecueën moet er ook best wat vlees zijn.
De camperplaats is schitterend gelegen en echt niet duur 6€ en de sani helemaal
inbegrepen, we vonden een mooi plekje langs de waterkant want het was nog helemaal
niet druk op dit uur van de dag. Omdat de zon het beste van zichzelf gaf zijn we in de
schaduw van een boompje gaan zitten met onder ons de Verdon die voorbij kabbelde.
Toen het iets minder warm was zijn we het stadje ingetrokken, het
stadje Castellane veraste ons, het was er wel gezellig zo met die smalle straatjes met zijn

winkeltjes. De tocht naar de kapel Notre Dame du Roc boven op de berg hebben we wel
niet aangevat, daar was het echt te warm voor. Tegen de avond terug naar de
mobilhome voor een gezellige barbecue langs de Verdon die zo maar in onze achtertuin
voorbij kabbelde.

Zaterdag 3 /07/2010
Vandaag wilden we niet te laat vertrekken want we zouden naar de Gorges du
Verdon willen rijden, namelijk de zuidkant de Corniche sublime. Eerst nog in het dorp
gaan tanken, zodat we zeker het weekeind doorraken. Het werd een zeer mooie rit
waarbij ik zorgvuldig de mooie plaatsen die we in het oog moesten houden op mijn gps
had ingegeven.

Hier denk ik vooral aan de Balcons de la Mescla waar men hoog boven de rivier prachtige
foto’s konden maken op de twee Balcons die boven de afgrond uitstaken.

Iets verder kwamen we de hoogste brug van Europa tegen de Pont de l’Artuby waar we
getuigen waren van verschillende bungee jumpers, echte waaghalzen die de brug
afsprongen.

Ook aan de Tunnel du Fayet hielden we halt, hier was het wel raadzaam om te
claxonneren als je de twee korte tunnels wilden doorrijden.

(Onderweg)

In Aiguines hielden we even halt voor een korte wandeling en om even bij de boulanger
binnen te springen.

Daarna zijn we ergens langs de weg met zicht op het prachtige Lac de SainteCroix gestopt om te eten waarna we verder reden naar de camperplaats in Sainte-Croix
du Verdon en ons naast de enige Belgen daar te zetten, een koppel met 2 kinderen uit
het Antwerpse Zoersel. Het was er bloedheet en we zijn dan ook vertrokken voor een
wandeling naar het strand waar we een hele tijd bleven rondhangen in de koele schaduw

van enkele bomen. Teruggekomen op de camperplaats hadden we al wat meer schaduw
zodat we ten minsten konden buiten zitten zonder te braden als een kip aan het spit. De
camperplaats begon tegen de avond nu wel goed vol te lopen, zo vol als een ei eigenlijk.
’s Avonds nog naar een concert aan de kerk gaan luisteren en een gezellige wandeling
door het zeer mooie dorp met zijn smalle verzorgde steegjes.

Zondag 4/07/2010
Deze morgen zijn we ons wat gaan laten bruinen aan het meer, we hadden alles bij
behalve de zonnecrème maar niet getreurd er stonden bomen genoeg om in de schaduw
te liggen. Het water van het meer was van prima kwaliteit, helder en niet te koud ideaal
om een duikje te wagen. Hier zijn we blijven liggen tot ’s middags waarna we terug de
berg opgingen naar de camperplaats. Het was inmiddels zeer warm geworden dus bleven
we hier niet eten maar maakten ons klaar om te vertrekken, eten zouden we wel
onderweg waar we een leuk niet te warm plekje zouden zoeken. Er waren zoveel mooie
plekjes dat we dat de keuze moeilijk was, maar we vonden er een naast een lavendelveld
met zicht op het meer. We vonden het wel raar en hadden het niet verwacht maar tussen
de weg van Saint-Croix du Verdon en Moustiers Saint Marie lagen verschillende mooie
lavendelvelden, die hadden we eigenlijk meer richting Luberon verwacht.

Uiteindelijk zijn we op de camperplaats te Moustiers Saint Marie aangekomen, we hadden
een schitterend zicht op de kapel boven tegen te rots in Moustiers St Marie, maar voor de
rest was het een kale plek waar het warm eigenlijk veel te warm was zo op die witte
ondergrond. Moustiers Saint Marie is een zeer mooi stadje dat in een diepe vallei ligt
tussen 2 bergen, tussen die 2 bergtoppen hangt er een ster hoog in de lucht, deze werd
blijkbaar na de kruistochten met een ketting tussen de 2 toppen gehangen. Toen we met
zo’n zestal mobilhomes op de parking stonden, en we allemaal niet van onze euro’s
staangeld afraakten en de hoop groeide op een gratis overnachting wegens
een buitendienst zijnde betaalautomaat, kwam er een politiebusje aangereden en werden
we allemaal overvallen door de Franse gendarmerie die eigenhandig de 6 euro kwamen
innen. De wandelweg naar de kapel is een echte kruistocht en hier is aangepast schoeisel
aangeraden met al die stenen, maar eenmaal boven heeft men een zeer mooi zicht op
het onderliggende stadje met zijn vele terrasjes en faience winkeltjes. Even dachten dat

we nog een onweer over ons zouden krijgen, maar het waaide over en moesten we tot
laat op de avond op verkoeling wachten en gingen we slapen met zo’n 26 graadjes in de
camper.

Maandag 5/07/2010
Vandaag zouden we het bovenste deel van de Gorge du Verdon rijden men inbegrip van
de Route Des Crêtes. Onderweg zagen we hoe de Verdon het Lac de Sainte-Croix
binnenstroomde

We kozen ervoor om de route aan te vatten in het stadje La Palus sur Verdon zelf, d.w.z.
dat we de route zo’n 8 km zouden rijden tot aan het begin van de eenrichtingsverkeer bij
Chalet de la Maline, dan te keren op de parking van de herberg waar de éénrichting zone
(450m ??) begon en dan terug te keren. Op deze 8 tal kilometers zouden we wel genoeg
rotsen en ravijnen gezien hebben en dat was ook het gemakkelijkste te rijden en moest je
niet altijd de rotsen en de alkoof in het oog houden, ook het parkeren was dan
gemakkelijk. Het werd een mooie rit waar men op verschillende plaatsen kon stilstaan om
de diepe kloof te bewonderen met heel diep daar beneden de Verdon. Er waren ook vele
Belgen met de auto onderweg, maar campers hebben we op deze route niet gezien. Wel
jammer dat men koos voor een stukje van 450m ?? eenrichtingsverkeer, als dat zo was
had men beter verkeerslichten geplaatst om zo het kort stukje weg te overbruggen. Maar
ja we hadden al zo veel gezien dat draaien en terugrijden en de rest van de Route des
Crêtes laten voor wat ze is, dan toch niet zo erg was.

Onderweg zijn we gestopt aan het Point Sublime voor een korte wandeling van de
parking naar het uitzichtpunt zo hoog boven de Verdon.

Onderweg richting Castellane

Daar het nog vroeg was besloten we niet te overnachten in Castellane maar enkel de sani
mee te pikken en daarna te gaan winkelen in de Casino onderweg, uiteindelijk zijn we
gestopt op de camperplaats van Laragne Monteglin een rustig gelegen parking aan de
rand van het dorp waar we de nacht met 4 Franse campers doorbrachten.
Dinsdag 6/07/2010
Vandaag zouden we doorrijden naar Montelimar, van dit stadje had ik thuis een heel
mooie folder ontvangen, zelfs deels in het Nederlands. Toen we na wat zoeken de
camperplaats opreden stonden we er alleen. De camperplaats kan je best bereiken door
langs het warenhuis Casino rond te rijden, want door het dorp kan volgens mij niet. In de
namiddag zijn we de stad ingetrokken, zo’n 800m van de camperplaats
gelegen, Montelimar heeft een groot min of meer autovrije binnenstad met veel
winkeltjes en hier vlogen de nougaatjes rond de oren , het is namelijk de stad bij uitstek
voor de aankoop van deze lekkernij. Naast de grote binnenstad heeft Montelimar ook een
groot park waar de toeristisch treintje zijn vertrekpunt heeft, op de folder heb ik ook een
koets en paart zien staan, maar deze zal vandaag zijn rustdag gehad hebben zeker. Na
een lang verblijf in deze stad zijn we teruggekeerd naar de camperplaats. Even later

reden er nog 2 campers de camperplaats op. Na de barbecue en een fles wijn hadden wij
er een rustige nacht.

Woensdag 7/07/2010
Voor ons vertrek eerst nog ons vuil water lozen en vers binnendoen, dit konden we door
het ingeven van de code op de betaalbon. Waar we de nacht zouden doorbrengen was
voor ons een raadsel, we zouden wel zien. Er stonden enkele haltes op het programma
maar het was toch de bedoeling een heel stukje te rijden. Een van de tussenstoppen
was Tournon sur Rhône, hier was ons geen verblijf meer in het dorp aan de kade gegund,
maar moesten de campers uitwijken naar een troosteloze parking zonder de minste
schaduw aan de rand van het centrum. Eigenlijk hadden we van het dorpje meer
verwacht, ik vraag me nog steeds af waarom men nu gewone huisjes zo maar tegen de
muur van de historische burcht gebouwd heeft, het mooie zicht dat men zou hebben op
het gebouw word zo geheel teniet gedaan. Na een korte wandeling terug aangekomen in
de vloedhete mobilhome, zo vlug mogelijk starten en wegwezen.

Onderweg toch nog veel mooie dingen gezien, teveel om op te noemen, misschien
konden we wel overnachten aan het meer bij Saint-Victor-sur-Loire. Maar hier was het
verschrikkelijk druk en al de voorzien camperparkeerplaatsen waren volzet dus wij maar
iets verder op de parking gaan staan tussen de auto’s. Toen ik de motor stil legde hoorde
ik onmiddellijk die vervelende en irriteren muziek , precies alsof wij de tandarts zaten en
zag ik de groepjes “nieuwe Fransen” zitten. We besloten met een beetje tegenzin om de
camper even alleen te laten en eens te gaan kijken of er niemand aanstalte maakte om te
vertrekken, maar dat bleek niet het geval dus waren we na 5 minuutje terug bij de
camper en je raad het al ze stonden reeds bij de mobilhome en één was doodleuk met
een grijns van oor tot oor tegen onze band aan het pissen. We zijn dan maar vertrokken
want overal stonden van die groepjes jongeren. Na nog een paar stopjes konden we nu
op zoek gaan naar een overnachtingplaats. Verschillende poi’s klopten niet en wij maar
door tot we in Tamara bij een schooltje en de parking van de Aldi een rustig plaatsje
vonden en hier stonden we dan met twee.
Donderdag 8/07/2010

We dachten zo kort bij de winkel staan heeft zijn voordeel ’s morgens, maar dat viel
tegen wat brood betreft dus maar langs den boulanger. We hadden maar een korte rit
meer te doen naar het stuwmeer van Lac de Villerest of eventueel als alternatief de
jachthaven van Roanne. Onze eerste keuze was een voltreffer, we troffen er een
camperplaats aan in een top omgeving. Verzorgde sani, ruime afgebakende
staanplaatsen, een leuke ligweide met enkele bomen en even verderop een strand waar
men bootjes konden huren en een terrasje kon maken zelfs eventueel waarschijnlijk
tegen betaling het zwembad kon induiken. En dan vergeet ik nog de cafetaria, minigolf en
kleine snacks mogelijkheden bij de camperplaats zelf, ja echt een camperplaats waar
gezinnen met kinderen welkom zijn. Na de vele dagen van rondtrekken en uitstapjes
waren we toe een rustige dag nietsdoen, dus luifelke uit, stoeltjes en tafel buiten, en
daarna op de ligweide in de schaduw van de bladeren van de grote boom in het zonnetje
liggen lekker niets doen.

Vrijdag 9/07/2010
Ja vandaag een bijzondere dag want we waren vandaag net 34 jaar getrouwd, maar het
champagne ontbijt werd uitgesteld wegens vergeten in de koelkast te zetten, wat dan ook
mijn eerste werk was toen ik opstond. We zijn eerst Roanne gaan bezoeken aan het
water waar we dan kort na de middag terug vertrokken naar het bedevaartsstadje Paray
le Monial. Onderweg stopten we aan het heel mooie Chateaux de Bourgogne te La
Clayette voor een paar foto's

En dan door naar Paray-le-Monial waar we op de infostand een paar foldertjes kregen in
het Nederlands en wat uitleg over wat er in de stad allemaal te zien was van een
vriendelijke dame afkomstig uit Nederland. We bezochten aan de hand van de beknopte
rondleidingfolder de Basilique du Sacré-Coeur en het stadje, blijkbaar was het vandaag
een rustige dag want veel bedevaarders hebben we niet ontmoet die dag.

Na een paar uurtjes zijn we iets terug gereden waar we enkele campers zien staan
hadden langs het Canal du Centre dichtbij Volesvres, waar we dan ook rustig van onze
verdere dag konden genieten met een barbecueke en we waren het niet vergeten de
gekoelde cava met de nodige hapjes erbij. s’Avonds is dan nog een onweer over ons
getrokken maar de verwachte regenbui bleef uit.

Zaterdag 10/07/2010
De regen die we gisteren avond verwachte kwam dan toch naar beneden vallen tijdens
onze rit verder door Bourgondië, en daarmee kreeg de mobilhome weer eens een gratis
wasbeurt. De regen was al lang verdwenen toen we in het stadje Autun aankwamen en
ons op de camperplaats bij de zeilschool plaatsten. Hier hebben we een wandeling rond
de zeilvijver en het park gemaakt

en het aanliggende Romeinse theater hebben bezocht. Toen we daar verder reden
hebben we in de stad nog even gestopt voor een paar foto’s van de Porte St-Andre een
beetje te vergelijken met dat we gezien hebben in het Duitse Trier, maar dan in het klein.

Onze rit door Bourgondië bracht ons ook naar Semur-en-Auxois, hier zijn we eerst gaan
kijken naar de camperplaats en troffen er een Vlaams koppel aan die ons wisten te
vertellen dat ze ook hier kwamen overnachten maar eerst de stad gingen bezoeken en
mobilhome ergens anders in de schaduw gingen parkeren waar ze ook andere campers
zien staan hadden. We vonden dit een goed idee, volgden ze en parkeerden ons onder de
bomen van een brede laan iets voor het oude stadcentrum. Hier gingen we elk onze eigen
weg, we gingen een mooie folder halen bij de info om zo onze verkenningstocht in te
zetten. Het was een mooie stad, niet al te groot maar we hadden tijdens onze
wandeltocht de nodige schaduw want het was buiten weer voor te bakken.

Hier bezochten we ook de Eglise Notre-Dame dat dateerde van de 13de en 14de eeuw, in
deze kerk waren zeer vele mooie glasramen te bezichtigen.

Daarna nog op een terrasje gaan zitten en terug naar de camper waar we het Vlaamse
koppel uit Oudenaarde terug zagen. We zijn toen nog een tijdje in de koelte onder de
bomen in de dreef blijven zitten voor een praatje. Daarna spraken we af op de
camperplaats waar we de avond met elkaar doorbrachten met een goed glas wijn.
Zondag 11/07/2010
Onze Vlaamse buren waren al vroeg op en zijn toen we aan het eten waren vertrokken ze
voor hun verdere reis. Een uurtje later zijn we ook vertrokken met de bedoeling nog vele
mooie stadjes te bezoeken en te overnachten aan de bootjes op het Bourgondisch kanaal
te Tanlay. Volgens mijn gps was er daar een camperplaats, maar daar hing nu een
verbodsteken voor campers. Dan maar door naar de Champagne streek, waar we in de
vroege namiddag aankwamen aan één van de meren bij Géraudot. Hier was het door het
mooie weer en weekeind een ware overrompeling, geen meterke meer vrij om te staan
dus even verder parkeren een wandeling door het bos gemaakt naar een vogeluitkijkpunt
waar we een zeer mooi zicht op het meer, eenden en de vogels hadden.

Uiteindelijk besloten we om richting Reims te rijden, naar het dorpje Chamery. De rit
hiernaartoe ging een heel stuk door de Champagneroute waar we dan ook van genoten
hebben, alleen de dorpjes lagen op een zodag namiddag er zeer verlaten bij. De
camperplaats vonden we op een rustige plek aan het dorpshuis waar ook de nodige
campervoorzieningen aanwezig waren. Iets na ons stopten er ook een Antwerps koppel
en 2 Italiaanse dames uit Duitsland.

Maandag 12/07/2010
Vandaag zouden we weer naar België rijden om bij de abdij Maredsous te overnachten.
Maar eerst nog wat Franse inkopen doen en dan naar de stad Sedan om daar
het Château de Sedan, de grootste burcht gebouwd in Europa sedert de Middeleeuwen te
bezoeken. Aan de hand van een Nederlandse folder konden we de burcht in zijn geheel
bekijken en opvallend bijna overal stond de uitleg in drie talen waaronder het Nederlands,
wat een bezoekje hier zeker de moeite maakt.

Daarna hup de grens over waar onze avond eindigde op het zonnige terras van
het onthaalcentrum Sint-Josef bij de abdij te Maredsous.

Dinsdag 13/07/2010
Na een zeer mooie vakantie met iets minder dan 3.000km eindigde onze zomervakantie in
het Limburgse Ham.

