Zomervakantie Italië (Ligurië) en terug via Frankrijk
Vrijdag 3 juli 2009
Vandaag begonnen we aan onze zomertrip die ons normaal over Duitsland naar Italië zou
brengen en de terugreis langs de Franse Alpen.
Vrouwen achter het stuur, ik kan er nu ook van meespreken want Marina heeft vandaag
haar eerste kilometers met de mobilhome gedaan en dit viel zeer goed mee en is zeker
voor herhaling vatbaar.
Onze eerste halte zou ergens langs de Rijn moeten zijn, ik had de camperplaats te
Bingen opgegeven als doel. Toen we de camperplaats naderden zagen we dat het goed
vol stond en de uitbater wist ons te zeggen dat alles reeds volgeboekt was voor een
evenement dit weekeinde, we konden wel op de parking blijven overnachten maar we
kozen om door te rijden want het was nog vroeg in de namiddag. Dus reden we door
naar het voor ons onbekend stadje Oppenheim ook aan de Rijn gelegen.
De rit naar de camperplaats werd een hele belevenis, toen we Oppenheim naderden
kwamen we net voor het centrum een plaat tegen met hoogte beperking, dus ik eens
kijken om de hoek hoe het zat. Daar deze weg zich iets verder splitste koos ik om verder
te rijden en naar links af te draaien i.p.v. recht de straat met hoogte beperking. Nu
kwamen we heel midden op een punt uit met allemaal smalle straatjes, als dat maar goed
afloopt. Uiteindelijk koos ik de dikste straat uit in de hoop weer op de hoofdweg te
komen, maar deze straat werd al vlug ook smaller en smaller zodat we de spiegels maar
dicht klapten aan Marina’s kant en zij mij iets later probleemloos maar wel heel spannend
om het hoekje loodste en wij verder naar de camperplaats. Hier aangekomen vonden we
een rustige plaats, maar hier was duidelijk wat werk aan, het lag er wat verwaarloost bij.
Het staangeld bedroeg 6€ en werd in de vooravond door een vriendelijke dame
opgehaald, in de plaats kregen we een zeer uitgebreid bundeltje info. Later hebben we
een wandeling gemaakt naar en langs de oever van de Rijn om uiteindelijk terug te keren
naar de mobilhome.
Na de heerlijke pasta met scampi’s hebben we de altstadt bezocht, maar dit keer te voet.
Aan het smalle straatje hebben we nog een foto getrokken en ook moeten vaststellen dat
de hoogte beperking een maat voor niets was, de vrije ruimte onder de brug was meer
dan voldoende om onder door te rijden.
De avond sloten we af met een goed glas wijn op ons privé terrasje voor de mobilhome.

Zaterdag 4 juli 2009
Onder een stralende zon buiten ontbeten in Oppenheim, het beloofde vandaag een
warme dag te worden. We hadden nog geen zin om verder te trekken dus eerst wat
zonnen. Want wilden we niet te veel opvallen in Italië moesten we dringend wat doen aan

ons kleurtje. Omstreeks 11 uur vertrokken we richting Schongau aan de Lech, het werd
een lange rit van ongeveer 400 km met tussendoor enkele haltes om te winkelen en voor
mij een paar nieuwe wandelschoenen want de sukkelaar was dringend toe aan een paar
nieuwe.
De dag was reeds goed gevorderd toen we in Schongau aankwamen, hier moesten we op
parking 3 zijn die voorbehouden was voor campers. Een ietwat open ruimte die wel wat
groen kon gebruiken maar de sanitaire blok en sani-station was perfect en zeer proper en
bovendien was er alles gratis, van service naar de camperaars gesproken. Na de
barbecue nog een wandeling gemaakt naar het dorp om moe en voldaan de nachtrust
aan te vatten na een lange dag.

Zondag 5 juli 2009
Na het ontbijt en langs de sani vertrokken richting Italië, na een paar kilometers stonden
we echter reeds in de file aan te schuiven blijkbaar was er die dag een plaatselijke stoet
met paart en kar begeleidt door een heleboel mensen in traditionele kledij. Na een half
uurtje aanschuiven trok de stoet de landelijke wegen in en konden we verder. Onderweg
naar Garda besloten we om een binnenweg te nemen en verlieten de S12, na een paar
kilometers kwamen we terecht in een wielerwedstrijd en moesten we noodgedwongen
het wielerpeloton blijven volgen en werd we aangestaard door de plaatselijke bevolking
die zich blijkbaar afvroegen of Tom Boonen vandaag ook meereed. Na een paar colletjes
waren wij en zij van elkaar verlost en konden we door richting Costermano om alzo naar
Garda te rijden. In Garda aangekomen draaide ik toch niet de verkeerde kant uit en
moest door het drukke verkeer kilometers doorrijden om te kunnen draaien, om dan in de
file terug te rijden vanwaar ik kwam. Uiteindelijk belanden we op de mixparking in Garda
waar we ons onder de schaduw van een lindeboom gingen zetten. Iets verder stond een
Belgisch koppel uit Mechelen waar we een praatje gingen doen, zij zouden morgen naar
Peschiera del Garda rijden om aldaar op een camping te staan, wij daarentegen zouden
verder rijden naar Monzambano. De avond sloten we af met een wandeling langs de
promenade.

Maandag 6 juli 2009
Deze nacht had het geregend zodat tegen de morgen al wat frisser was. Voor we verder
trokken nog eerst langs de bakker voor van die heerlijke verse olijvenbroodjes en paar
ciabatta’s. Langs de drukke kustweg reden we richting Peschiera en zo verder
naar Monzambano. Hier aangekomen vonden we een nette verzorgde camperplaats, er
stond niemand dus keuze genoeg. De prijs dat is wat anders , in verschillende talen hing
die uit en was 10€/24 uur incl. elektriciteit en wifi, wat helemaal niet duur was. Maar in
het Italiaans was dat anders, ik was aangekomen iets voor de middag en zou blijven
staan tot morgen voormiddag. Dus , een dag is 10€ en een nacht is 5€ in het totaal
moest ik 15€ betalen. Heb de uitbater toen op het bord gewezen van 10€/24uur maar
niets hielp, dus ben ik maar met de glimlach en 15€ armer weggegaan maar de eigenaar
riep mij nog achterna dat ik gerust morgen mocht blijven staan tot 10 uur ’s avonds. Als
de grootste warmte wat door was zijn we met de fiets langs het kanaal de Mincio
naar Peschiera del Garda gereden. Het stadje viel ons wat tegen het was zeker niet zo
mooi als Riva of Garda, maar we hadden toch eens rustig kunnen fietsen. Terug
aangekomen bij de camper hadden we gezelschap gekregen van twee Nederlandse
gezinnen en iets later van een Duitser, dus het Nederlands was in de meerderheid
vandaag op de Italiaanse camperplaats. Om 19uur was het barbecue tijd en na de afwas
zijn we de plaatselijke douche gaan uittesten waarna we zijn buiten blijven zitten met een
pintje en een wijntje. Tussendoor werden de verdere reisplannen doorgenomen en
besloten we om morgen door te rijden naar Portovenere.

Dinsdag 7 juli 2009
s’ Nachts is het weer beginnen geregen en dit heeft zo tot in een stuk in de voormiddag
geduurd. We waren men zijn drieën aan het wachten op een droog moment om langs de
sani te gaan, alle drie hebben we onze sani-stop gedaan in de regen. Maar ik moest eerst
nog een mega plas overzwemmen om den elektriciteit af te koppelen. Toen we
Monzambano al een tijdje achter ons gelaten hadden begon het voorzichtig op te klaren
en kwam de zon hier de daar al wat piepen. Nog eerst wat winkelen onderweg vooraleer
we in La Spezia aankwamen om zo door te rijden naar Portovenere. De kronkelende weg
naar Portovenere beloofde veel goeds, we hadden schitterende vergezichten over de
haven, de rotsen en de zee. Boven op de berg was ik een beetje door de gps in de war
gebracht, volgens hem mocht ik niet rechtdoor naar de camperplaats maar moest ik de
weg naar beneden helemaal door het dorp terug naar boven rijden. Maar dat was niet zo,
ik was het verbodsbord al voorbij en kon niet terug vanwege de auto’s achter ons, dus wij
maar door, met een beetje geluk overleven we het wel. De mensen keken ons wel wat
raar aan maar we hadden wel een gratis sightseeing door Portovenere, toen we
uiteindelijk terug naar boven reden zagen we net voor de uitgang van de camperplaats de
politie staan oei, ik in mijn beste Italiaans/Engels/Duits van krommenhaas gebaren en

vroeg hun waar eigenlijk de ingang was van de camperplaats. De vriendelijke agent zei
ons dat we 100m verder moesten rijden en dan rechts, oef hier hadden we weer geluk
gehad. Eigenlijk hadden we bij onze aankomst boven op de berg toch moeten doorrijden
parallel langs de ingang voor de bussenparking en was de gps verkeerd. De camperplaats
was maar voor 1/3 bezet dus konden we nog een mooi plaatje uitkiezen waar we de luifel
iets konden uitdraaien. Eerst nog even uitblazen van onze spannende tocht door het dorp
en zijn dan langs de weg zo’n 2km naar beneden gewandeld. Maar deze twee kilometer
waren zeker de moeite, hier hadden we een schitterend zicht over Portovenere en de zee.
Na een aangenaam verblijf beneden gingen het terug naar boven. In de late uurtjes nog
de barbecue aangedaan en geprobeerd de Italiaanse wijn open te krijgen want onze
stoppentrekker paste niet op de deze wel zeer eigenaardige fles. Heb dan maar tussen de
steak en de erwtjes door de kurk in de fles geduwd, met als resultaat we konden eindelijk
eens drinken en ik zat meteen helemaal onder de rode wijn. Eind goed al goed en we
sloten de dag af met de afwas.
Portovenere

Woensdag 8 juli 2009
Na een zeer goede nachtrust het ontbijt buiten in het zonnetje. Naast ons was er de
avond voordien een Duitse mobilhome komen bijstaan. Wat mij opviel was dat dit jong
koppel reeds geruime tijd buiten zat en ze een ietwat vermoeide indruk gaven en er
allerlei spullen ook buiten lagen. Iets later kwam er een takelwagen de camperplaats
opgereden en zei spraken de chauffeur aan, blijkbaar hadden zij iets aan de hand zodat
ze getakeld moesten worden. Tijdens het takelen zag ik dat hun dakvenster nog open

stond en sprak de vrouw aan. Zij wist mij te vertellen dat ze die nacht zijn wakker
geworden door een brandlucht in de camper en dat de elektronische bekabeling aan het
smelten was, niets werkte nog en ook konden zij het dakvenster niet meer sluiten. Bij het
aanhoren van hun relaas kregen we wel een koude rilling over onze rug, stel je voor een
camper in de fik tijdens de nacht, hier zijn we aan een nachtelijk drama ontsnapt. Tegen
de middag zijn we vertrokken naar La Spezia waar we op de camperplaats uitgebaat door
de plaatselijke bandweer gingen staan voor een dagje Spezia en morgen naar de 5terre.
Ditmaal geen rondrit door de stad met de mobilhome maar met de fiets en dat tussen al
die gekke Italianen, ze kwamen mij soms langs rechts en tegelijk langs links voorbij
gezoefd met hun kleine autootjes, maar voor de rest viel het wel mee. Aan het station
zijn we onze kaartjes voor het bezoek aan de 5terre gaan kopen, we kregen er ook een
foldertje bij en een papiertje met de vertrek en aankomst uren van de trein. Ons kaartje
was 24 uur geldig na het tikken, hiermee kregen we ook toegang tot de wandelwegen op
Cinque Terre. Nog een wandeling door het centrum en een gemakkelijke fietsweg zoeken
naar de camperplaats zodat we morgenvroeg onze weg weten als we met de fiets naar
het station rijden voor de trein van 10 uur.
Donderdag 9 juli 2009
Deze nacht bezoek gehad van 56 muggen en allemaal vrouwtjes die op zoek waren naar
vers calorierijk bloed. Toen we s’ nachts wakker werden door het gezoem en gesteek en
het licht aandeden zaten ze allemaal op het plafond naar ons te lachen, zo van zie die
twee daar liggen straks als het licht uitgaat …… . We hebben er toen onmiddellijk een
tiental afgeslacht en een poging gedaan om verder te slapen. Na een slechte nacht zijn
we om 7u30 opgestaan want we moesten de trein hebben van 10 uur naar de 5terre. De
dag tevoren hadden we reeds onze twee dagkaarten aangekocht voor 8,50€ stuk in het
station van La Spezia. Met de fiets zijn we toen naar het station gereden waar we goed
op tijd aankwamen en ons een bankje uitzochten op het perron, we waren net op tijd
want na ons kwamen er nog zeer velen aangewandeld, zelfs en groep Chinezen met hun
tolk. De overvolle trein vertrok met zeker 20 minuten vertraging richting eerste
halte Cinque Terre, we zouden pas in het laatste dorpje uitstappen want we wilden onze
wandeling beginnen in het mooie Monterosso al Mare. Na eerst het dorpje bezocht te
hebben zijn we richting Vernazza gewandeld over het aangeduide wandelpad, dit was
blijkbaar net het zwaarste stuk van het hele traject. Het werd een zeer mooie wandeling
maar tevens ook zeer vermoeiend, maar goed dat we drinken hadden meegenomen en
zonnecrème voor onderweg. Wat ons opviel onderweg was dat de verschillende groepjes
of koppels dikwijls haasje over deden, dan ging die even rusten en enkele ogenblikken
later waren het wij of iemand anders. Ook hebben we tijdens de wandeling kennis
gemaakt met verschillende Belgen waar we af en toe een babbeltje tegen deden. Moe en
afgemat zijn we in Vernazza aangekomen waar we onmiddellijk iets gingen drinken en
eten zodat we wat uitgerust het dorpje konden bezoeken. En de trein nemen
naar Manarola voor de start van de Via dell’Amore dat ons naar ons
eindpunt Riomaggiore zou brengen. Toch een rustige afsluiter van een wel zeer mooie
maar zware wandeltocht. Het hoog gelegen dorpje Corniglia hebben we niet aangedaan,
want dit zou voor ons toch te zwaar geweest zijn voor op één dag te doen. Terug met de
trein naar het station van La Spezia en dan nog een half uurtje met de fiets naar de
camperplaats waar we omstreeks 17 uur aankwamen. Hier eerst alle vensters open en
vliegen ramen dicht en genieten van een heerlijke frisse pint bier. Laat op de avond de

zalm op de barbecue bij een koele witte Riesling van aan de Rijn.

Vrijdag 10 juli 2009
Na het opstaan eerst een volgende reeks muggen geëlimineerd terwijl de koffie doorliep.
Ik denk dat we er morgen wel vanaf zullen zijn als we geen andere lading binnenkrijgen.
Vooraleer te vertrekken gaan we eerst nog eens langs de sani en water indoen want dat
was bijna op na onze verkwikkende douche van gisterenavond. Vandaag zou onze reis
ons brengen naar San Rocco di Camogli waar we op de mixparking zouden gaan staan
om te overnachten. Hier waren we goedkoop gesteld want toen de keuze camper nam en
2 € instak ging de tellen onmiddellijk naar parkeren tot morgenvroeg 9u30, als dat geen
meevaller was. Ik dacht dat het 1,50€ per uur zou zijn en dat van 8 tot 20uur, maar er
stond nog van alles op over verlofperiode en zo, te veel om te ontcijferen. Na een tijdje
zijn we naar het kerkje van San Rocco gewandeld dat zo’n 700m verder gelegen was, hier
aangekomen kwamen we op een terras terecht vanwaar we een mooi zicht hadden op
het lager gelegen Camogli en de zee. Van hieruit vertrokken er verschillende
wandelwegen. Het beloofde een mooie dag te worden en we besloten om de wandelweg
naar Camogli te nemen en misschien terug met de bus naar de camperplaats, we zullen

wel zien. Het was een rustige wandelweg naar beneden, maar wel veel trappen
onderweg, wij hadden compassie met de postbode die hier dagelijks zijn ronde moest
doen. Onder aangekomen zijn we het kuststadje Camogli ingewandeld met zijn smalle
straatjes en even gaan zitten aan het water. Na een tijdje besloten we om toch maar
langs de trappen terug te gaan en eens te tellen hoeveel het er nu wel waren. Na een
rustige wandeltocht langs de trappen en stukken helende weg kwamen we boven aan en
mijn teller stopte op 840 stuks trappen, nu nog een 700m tot aan de parking en we
waren terug thuis. Onderweg zijn we het plaatselijke winkeltje binnengesprongen voor
een paar boodschappen. We brachten daar ook een soort appelcake mee, allee dat
dachten we toch, het was een soort broodvlaai met gaten waarin men vermoedelijk een
soort olie ingegoten had voor het bakken. Het was wel lekker en vooral vers, het ging er
binnen als zoete koek nu nog een fris wit biertje en we konden er weer tegen. Even nog
eens de verdere reisplannen voor morgen bekeken en we kozen het stadje Albissola
Marina uit als volgende bestemming. s’ Avonds nog een wandeling gemaakt
vertrekkende van aan de kerk richting Punta Chiappa, deze smalle wandelweg had
zowaar een straatnaam er lagen verschillende huisjes langs, we vonden het wel raar om
langs een weg van maximum 1,30m breedte te wonen. Maar ze woonden wel zeer rustig
en hadden elk een mooi uitzicht op de zee. Langs deze weg lag er zelfs een restaurant en
een cocktailbar waar het behoorlijk druk werd tegen de avond aan. Aan de eigenlijke weg
naar Punta Chiappa besloten we niet naar beneden te gaan want dat zou ook wel eens
een 840 trappen kunnen zijn, dat laten we maar voor een volgende keer en dus
wandelden we rustig verder tot we het welletjes vonden en terugkeerden en gingen zitten
op één van de bankjes om de zonsondergang te bewonderen bij heldere hemel, we
waren niet de enige die dat blijkbaar deden. Toen we terug aan de camper aankwamen
stonden we er zeker men zijn zessen voor te overnachten, allen Italianen en ene Belg.

Zaterdag 11 juli 2009
Omdat het zaterdag was zijn we redelijk vroeg vertrokken om ditmaal langs de tolweg
naar Albissola Marina te rijden. Op een uurtje rijden waren we er al. We hadden geluk er
waren nog maar twee plaatsjes vrij en zo losten we een Nederlands koppel af dat daar
juist vertrok en zo stonden we voor de zoveelste maal alleen tussen allemaal Italiaanse
mobilhomes. Niet ver van de camperplaats was er een supermarkt waar we dan ook onze
inkopen zijn gaan doen en tevens ook een nieuwe SD-kaart voor ons fototoestel want de
andere was reeds vol. In de namiddag een wandeling gemaakt naar het strand van
Albissola, waarschijnlijk zijn we de laatste dagen wat verwend geweest met zeer mooie
stranden en gezellige straatjes want hier viel het wat tegen of men moest zich beperken
tot het bruin bakken op het strand. Maar het kan niet altijd top zijn, of waren we reeds
over de top en was het tijd om andere streken op te zoeken? We begonnen stilletjes aan
te twijfelen of we verder de kuststreek zouden volgen naar onze eerder geplande
eindpunt aan de zee, het stadje Finale Ligure, na wat overleg besloten we dit hoofdstuk
af te sluiten en te bewaren voor en andere keer en zouden we morgen richting Franse
Alpen trekken, maar wel nog een nachtje Italië.

Zondag 12 juli 2009
Gisteren hadden we beslist om het gedeelte naar San Remo te laten vallen voor een
andere keer en vertrokken dus richting Franse grens en zouden we ergens voor de Franse
grens overnachten. Marina had me al een paar mooie plaatsjes aangewezen onderweg,
maar ik was zoals gewoonlijk weer te laat voor te stoppen, een volgende keer dan maar
…. . Toen we in Argentera aan de kabelbaan aankwamen was ik wel bij de les en zo
reden we de grote parking op waar zeker een 50-tal Italianen stonden en nu 1 Belgische

mobilhome. Na 8 dagen Italië hadden we tot nu toe maar samen met twee Belgische
mobilhomes gestaan, ook Nederlanders waren uitzonderlijk zeldzaam, straks moeten we
nog bij onze terugkeer in België inburgeringlessen gaan volgen om ons verstaanbaar te
maken na al dat Italiaans van de laatste dagen. Hier hebben we ons nog wat laten
bruinen en genoten van het mooie uitzicht. Tegen de avond aan vertrok bijna iedereen,
zodat er iemand mij kwam vragen of we hier ook bleven dormiren, dat het duidelijk was
dat hij bedoelde of we hier ook bleven slapen, kon ik de man gerust stellen want we
waren inderdaad van plan hier te blijven slapen. Uiteindelijk zijn er een zestal campers
blijven staan wat toch een beetje meer een veiligheidsgevoel gaf, ook kwamen ze die
avond nog rond voor de 6€ staangeld. Normaal gingen we ‘s avonds nog barbecueën
maar het werd algauw heel wat frisser hier in de bergen. Onze pullovers zaten door het
warme weer van de laatste dagen zo diep weggestoken dat ik geen zin had om ze te
zoeken, dus bleven we vandaag maar eens binnen eten en werd de barbecue vervangen
door het gasfornuis, ik had zelfs de wijn vergeten open te maken. En morgen eerst gaan
tanken voor we droog vallen.

Maandag 13 juli 2009
Vandaag gaan we de Franse Alpen in, de zon stond reeds vroeg aan de hemel dus dat
beloofde een mooie dag te worden. Toen we de camperplaats afreden stonden er maar 3
campers meer, het weekeinde was duidelijk voorbij voor de Italianen. Voor Guillestre zijn
we gaan tanken en op één van de mooie uitzichtpunten langs de afdaling zijn we gestopt
en op een bankje gaan eten, ook konden de remmen tijdens deze stop eens wat afkoelen
van het harde werk onderweg. Even uit Guillestre op weg naar Briancon zijn we eerst nog
gaan winkelen en konden we er weer een paar daagjes tegenaan.
In Briancon aangekomen hebben we ons een parkeerplaatsje gezocht en gevonden en
konden we aan een bezoek aan deze hooggelegen stad brengen. Langs een steile helling
zijn we in het historische stadsdeel aangekomen, hier vielen ons de vestigingsmuren op
en liepen we onder een van de poorten de stad binnen en kwamen uit op de centrale
straat die doormidden het stadsdeel liep. Het was ook een straat die opwaarts liep en
kenmerkend aan deze straat was de greppel in het midden waar constant water doorliep.
Na een bezoek aan deze mooie historische stad zijn we terug bergaf gewandeld naar de
plek waar we de mobilhome achter gelaten hadden. En zo reden we verder naar de Col
Du Lautaret, deze col was gemakkelijk te berijden en we kwamen er omstreeks 15u30
aan waar we ons op de camperplaats gingen zetten, een open plaats met een zeer mooi
zicht op de vele bergen. Hier zijn dan ook onmiddellijk in het zonnetje gaan zitten met
een frisse pint en genoten van het uitzicht. s’ Avonds nog een wandeling langs de
Alpentuin en naar de oriëntatietafel boven op een heuvel bij de tuin en uiteindelijk terug
naar de camperplaats.

Briancon

Col Du Lautaret

Dinsdag 14 juli 2009
Op deze dinsdag 14 juli 2009 zouden we voor het eerst met onze mobilhome een col van
betekenis berijden, de Col du Galibier, zeer bekend van toen de Tour de France er met
zijn peloton over ging. Aan een rustig tempo zijn we eraan begonnen om zo van het
uitzicht te kunnen genieten, net voor je aan de eigenlijke top kon beginnen kun je door
een tunnel rijden, maar wij waren gekomen voor de top dus ging het verder omhoog
langs de steeds smaller wordende weg. Hier moest je een beetje geluk hebben dat je
geen tegenligger kreeg, anders zou het wel eens kunnen spannen daar zo dicht tegen de
afgrond. Uiteindelijk kwamen we op de top aan en zijn we een paar meters verder op een
parking gaan staan voor het trekken van een paar foto’s en te genieten van het mooie
zicht bij heldere hemel. Onderweg stonden er op verschillende plaatsen enkelen
fotografen die de wielertoeristen of berggeiten op de foto vastlegden en die zij naar ik
vermoed via het net konden bestellen. Bij het afdalen moesten we wel wat opletten voor
enkele fietsers die veel sneller dan wij afdaalden, soms kregen we er kippenvel bij,
sommigen reden als gekken naar beneden. In het stadje Valloire hielden we halt voor een
bezoekje, de camperplaats aan de rivier lieten we links liggen en reden door het stadje
heen om aan de andere kant even buiten het centrum te parkeren op een rustige plaats
onder de schaduw van enkele bomen. Het stadje was blijkbaar ook in de zomer goed in
trek bij de vakantiegangers en de dagjes toeristen. Na een lange wandeling nog eerst
langs de bakker voor een paar baggetjes en een vieruurtje, zo hadden we weer brood op
de plank. Voor we vertrokken hebben we eerst nog gegeten in de mobilhome op onze

rustige parkeerplaats en vertrokken we richting tweede Franse col, de Col de Telegraaf
ook deze werd zonder problemen genomen. Toen ging de rit verder naar onze
eindbestemming voor vandaag het ski en langlauf dorpje La Féclaz, een dorpje hoog
gelegen en in trek voor de wintersport. De camperplaats was ruim, proper en voorzien
van een sani-station, in de loop van de dag zijn er 2 mobilhomes komen bijstaan. Vermits
er in het dorpje niet veel te zien was hebben we er maar een rustige overgangsdag van
gemaakt en onze verdere reisplannen bekeken.

Valloire

Woensdag 15 juli 2009
Vandaag gaan we naar Franche-Comté voor een bezoekje aan dit bosrijk gedeelte van
Frankrijk met zijn vele meren. Hier zijn we gestopt aan enkele mooie uitzichtpunten aan
de verschillende meren zoals het Lac de Vouglans. Onderweg zagen we een bordje staan
naar de Cascades du Hérisson en besloten we daar heen te rijden. Hier konden we een
mooie boswandeling maken met als eindpunt de Cascades en zo terug naar de parking
waar we de mobilhome achter gelaten hadden. Na een paar tussenstops belanden we aan
de camperplaats te Baume les Dames. Maar vermits we al wat laat waren was er hier
geen plaats en i.p.v. op de camping te gaan staan zijn we maar doorgereden op zoek
naar een andere overnachtingplaats die we uiteindelijk ergens in Belfort dicht bij de
plaatselijke camping vonden, die op dit uur reeds gesloten was. Toen we de camper
stilzetten merkte Marina plots een barst op in onze vooruit, onderweg naar hier waren we
over een stuk weg gereden die men aan het heraanleggen was en vermoedelijk heeft een
ander voertuig hier een steentje tegen onze ruit laten springen met als gevolg een steen
inslag met een barstje van 5 cm. Hopelijk blijft deze barst zo en wordt ze niet langer want
we hebben nog enkele dagen voor de boeg eer we thuis waren en kunnen we ze dan
laten vervangen, lang leve de omnium.

Cascades du Hérisson

Donderdag 16 juli 2009
Eerst langs de Intermarché om te gaan tanken want dit was hoognodig na de vele
kilometers van gisteren en dan door naar Lorraine waar we een plaatsje zouden zoeken
langs de Moselle en dat vonder we in Charmes, mooi gelegen aan het kanaal langs
de Moselle. Hier vonden we zeer veel Vlamingen terug en konden we eindelijk eens
bijpraten. In de namiddag zijn we een fietstochtje gaan maken langs het kanaal en om te
zien waar nu de Moselle loopt. Deze twee liepen uiteindelijk langs elkaar met een fietspad
er tussen. Terug aangekomen aan de camperplaats konden we merken dat dit plaatsje
zeer geliefd was bij de Belgen die er in bosjes aankwamen. We hadden geluk dat we er
zo vroeg bijwaren en alzo een plaatsje vonden langs het water en elektriciteit hadden,
want die was toch in de prijs voorzien. Intussen hadden we ook vernomen dat het hier
morgen markt was, volgens de ene een grote en volgens de andere een kleintje, we
zullen morgen wel zien. Intussen was de barst in onze vooruit al wat langer geworden en
had de vorm van een haak met een lengte van zo’n 15 cm. Het was heerlijk zitten buiten
zo langs het water in het zonnetje en het was al redelijk laat geworden toen we uit
gebabbeld waren met de buren.

Vrijdag 17 juli 2009
In Charmes was het vandaag markt, dus wij daarheen en daar aangekomen moesten we
toch vaststellen dat het een heel kleintje was. Ook de mode was hier precies blijven
stilstaan, na wat rond gekuierd te hebben zijn we naar de plaatselijke bakker geweest
voor brood en koffiekoeken. Terug aangekomen aan de mobilhome hebben we ons
klaargemaakt om te vertrekken, ook hier eerst langs de sani en wat water indoen en weg
waren wij. Ik ging stoppen aan de camperplaats bij Pont à Mousson om deze eens te
bekijken voor later en dan zouden we doorrijden naar het Belgische Bouillon. Eerst hier
de camperplaats zoeken en zoals gewoonlijk ging de tocht weer door het centrum, een
smal wegje naar beneden en over het smalle brugje richting mix/mobilhome parking aan
het voetbalterrein. Na ons vieruurtje zijn we de stad ingewandeld, eerst het centrum
langs het water en dan naar boven voor een bezoek aan de burcht. Hier zijn we een hele
tijd gebleven om deze oude burcht te verkennen, waarna we buiten op het terras genoten
hebben van een koel biertje. Toen terug naar de camperplaats, hier hadden zich reeds 3
andere mobilhomes bij ons gevoegd. Later op de avond kwamen er nog twee caravans de
parking opgereden en na wat toertjes rondgereden te hebben zij de caravan losgekoppeld
van de wagen en kon hun vakantie beginnen, omdat het al wat donker begon te worden
hadden de caravanisten er niets beter op gevonden om hun generator te starten voor
stroom en dat om 22uur s’ avonds. Dus hier ging onze rustige avond en zijn we beide na
middernacht waarschijnlijk ingebromd.

Zaterdag 18 juli 2009
Om 8uur liep de wekker af of beter hadden onze late buren van gisteren alweer stroom
nodig en starten hun brommertje weer voor de stroomvoorziening op hun kampeerplek.
Dan hadden zij zich beter iets verder op de camping geplaatst, daar konden ze de stekker
in de pries steken zonder dat iedereen het kon horen. We zijn dan ook maar vlug
vertrokken want een voormiddag doorbrengen langs zo’n luidruchtig ding hadden we
geen zin. Tijdens onze rit naar huis zijn we nog aan de stuwdam te Nisramont gestopt.
Hier lag een mooie camperplaats en het zag er allemaal heel verzorgt uit, blijkbaar
kwamen hier veel dagjesmensen. Teruggekomen aan de mobilhome hebben we eerst nog
gegeten en zijn we vertrokken naar huis en zat deze zomerreis er weer op.

