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Langs Rhinens kanaler. 


I år holder vi sent sommerferie, vi starter ferien den 

 01.09.2004 

I år har vi besluttet os for at vende tilbage til Côte Azur, for at udforske området og 
baglandet lidt mere. 

Vi kører fra Aalborg kl 10.00 og kører igennem til Neuenburg am Rhein, med et par 
sovestop på vejen. Det går helt fint uden store problemer, man mærker at man et 
kommet afsted uden for den store sommerferieperiode. 

Syd Karlsruhe tager vi sidste soveperiode og da vi vågner er det blevet: 

02.09.2004 
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Vi spiste morgenmad på en rasteplads, vejret var blevet meget lunt, selv om det var 
tidligt på morgenen. Efter morgenmaden skiftede vi til shorts og t-shirt, håber ikke 
det varmere tøj bliver nødvendigt før på hjemturen. 

Kl 14.00 kører vi ind på camping Gurgel Dreilænder, som det er blevet en tradition 
for os at tage ind på på nedturen til sydens varme. Vi får hurtigt koblet bil fra og sat 
solsejlet op, så en lille middagslur, vi har trods alt sovet afbrudt i nat. Vi har mad 
der bare skal varmes, spagetti med kødfarssovs, den er tøet op i køleskabet herned, 
så vi behøver ikke at handle i dag, istedet bliver det til en dejlig svømmeturen i 
deres svømmehal og efter maden en aftentur ned til Rhinen. I morgen vil vi forsøge 
at cykle langs Rhinen til Basel, bl.a vil jeg gerne give Ole et ur i fødselsdagsgave og 
det kan vi hente der. 

03.09.2004 

Vi cykler mod Basel, men finder ikke vejen gennem Lørrach, så vi beslutter til at 
cykle hjem på den franske side ad Rhinen, tror vi. 

                                   Her cykler vi over Rhinen ved kraftværket 
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               Og her sluses store både op som skal til Basel. 

     
                               En af kanalerne vi cyklede langs med på den franske side. 
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Det bliver lidt af en cykeltur, i begyndelse nyder vi turen, som går langs med, viser 
det sig kanaler og ikke kun en kanal. Vi møder andre cyklister, folk på rulleskøjter 
og folk til fods. Alle  hilser det rigtig hyggeligt, men vi cykler og cykler og ser ikke 
floden. Vi er kommet ind på et kanalsystem mellem Rhinen og Rhone og pludselig 
står vi midt inde Mulhouse, nu er gode råd dyre, vi skal finde en landevej tilbage 
over Rhinen, o ve, o skræk hele tiden støder vi kun på motorveje og vi er på cykel. 
Vi er inde i en kiosk for at spørge om vej, damen kan kun fransk og jeg tysk, det 
giver lidt sjov, men vi får da retningen og så går det hjem ad, pludselig midt i skoven 
vil Ole til højre og så ender vi ganske vist ved Rhinen, men ret langt syd for 
Neuenburg, vi fortsætter så nordover og endelig ser vi den allé der fører mellem 
Frankrig og Tyskland og endelig er vi hjemme igen efter 110 km på en dag, vi var så 
trætte at det blev junk food til aftensmad og så i seng, det var trukket op til regn. 

04.09.2004 

Oles fødselsdag, det er koldt og regner i Neuenburg, så vi beslutter os for at kører til 
Lalley og spise fødselsdagsmiddag der, sidste år fik vi alle tiders middag der og 
håber på det samme i år. Ole har fået et siddesår af cyklingen i går, så der skal ikke 
cykles de næste par dage, så efter Lalley må det blive Castellane. 

                  Der er god plads på pladsen, vejret er atter blevet godt. 
Vi får spist en god middag, dog har pladsen skiftet ejerpar så der er knapt så rent i 
lokalet som sidste år og menukortet er også mere sparsomt, men maden er 
veltillavet. 
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                      Udsigten fra vores parcel ind mod den lille by Lalley. 
I løbet af natten bliver det reelt koldt, Ole vil have varmen på, men ovnen vil ikke 
tænde. Ole knogler med den men intet sker, så i bare irritation giver han den et 
spark og så går den i gang, bravo Ole, nu har ovnen kun en bule som minde om 
Lalley. 
05.09.2004 
Her til morgen er vejret koldt, selv om solen skinner, vi fortsætter syd over mod 
Provence og Castellane. 
 

                         Her er fluefiskere ved Verdonfloden lige noget for Peder. 
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Vi ankommer til Camp du Verdon og får hurtigt stillet op, en del af campingen er 
lukket, så vi kan ikke få en parcel ned til floden som vi gerne vil, men ligget stort set 
hvor vi lå i fjor. 
06.09.2004 
 Da Ole stadig lider af såret efter cykelturen ved Rhinen, går vi langs cykelstien ind 
til Castellane for at købe ind og slentre lidt i den skønne gamle by, vejret er som det 
skal være i Provence sol og varme. 

                                        En smal gyde i Castellane. 

                            Den romerske bro over Verdonfloden.                                
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           Et blik ind mod Castellane set fra den modsatte bred ved den romerskebro. 

                         Bjergene bag Castellane. 
Vi slentrer rundt i de skønne gamle gader, hvor turistlive leves meget langsomt, 
selv om der er mange motorcyklister, det skulle være et vidunderligt terræng at 
køre motorcykel i. 
Nede ved floden er der en standplads hvor autocamperne holder til, et ganske skønt 
sted, men ikke et sted hvor jeg ville bakse for at få CVen på plads. 
Vi får købt ind, dejligt mad fra den lokale slagter og grønsager fra supermarkedet og 
så travede vi tilbage til campingpladsen hvor vi slappede af. 
Vi havde fået nogle søde belgiske naboer som vi hyggede os med. 
I morgen vil vi se hvorlangt vi kan komme ned langs Verdon fra Castellane. 
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                     Vi starter fra den Romerske bro. 

                     Der var små strømfald på vejen. 
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                      Verdonfloden flyder langsomt her,vejret trækker op. 

                      Andre steder var der pludselig små vandfald. 

Atter i dag en dejlig dag, iden vi startede turen langs floden, fandt jeg min guldsmed 
og fandt den halskæde som jeg ikke fik købt sidste år, da jeg som sædvanlig ikke 
kunne bestemme mig, men nu er den min. 

Der meldt lidt gråvejr i morgen. Vi har endnu ikke været rundt sydsiden af 
Verdonkløften, så det vil vi gøre i morgen. 

07.09.2004 

Turen rundt Verdonkløften. 
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                             Der er grotter langs kløften. 

                          Her møder en af bifloderne Verdonfloden. 

                              Punkt Sublime. 
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                              Canoer  på floden 

                       Hvilepause på tur op af Verdon. 
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Da vi når Lake St. Croix beslutter vi os til at tage endnu en tur ind i kløften, vejret 
er blevet dejligt varm, så vi tilbringer en dejlig eftermiddag i kløften inden vi 
vender tilbage til Castellane. 

Vel hjemme igen begynder vi at pakke ned for at kører til Côte Azur i morgen. Vi 
afslutter dagen med at gå ud og spise en dejlig middag. 

08.09.2002 

Vi kører en smuk tur gennem det bjergrige landskabet i baglandet af Cannes og Nice 
 med mange holdt undervej og klarer også den besværliglige tur gennem Grasse og 

endelig ankommer vi til Le Pesheurs i år er vores ynglingsplads ikke ledig, men vi 
finder en rummelig plads bagerst på pladsen, hvor vi får stillet op. Vi vil nu nyde en 
uges tid her med at cykle(Oles sår er helt nu gudskelov). 



                    Middagen forberedes uden for vognen, varmen er skøn. 
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10.09.2004 

Idag vil vi prøve at cykle over passet over passet til Les Issambles. 

Det steg meget og var en varm tur opad og da vi netop var nået op, så punkteredes 
jeg. Ole havde taget lappegrej med og vi regnede med at det skulle være let at 
komme videre, men den slange vi havde med ville ikke slippe luft ind. Ole måtte 
cykle tilbage til campingen og hente bilen, så vi kunne få skiftet hjul, Altså intet bad 
i Middelhavet i dag, vi havde dog fået et fint blik til Middelhavet 

12.09.2004 

I dag går turen til Le Muy, hvor der i dag er marked. 
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Men der findes også andet en marked i Le Muy, Hanibal gjorde holdt her med sine 
elefanter inden han gik over Alperne og ind i Italien mod romerne. 

Elefanten findes i dag i byens byvåben, som her ses på et mindesmærke for faldne i 1. 

Verdenskrig. 

På andre huse findes der religøse indskrifter. 
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Det blev til en dejlig dag i Le Muy, langs landevejen på cykel i provence, afsluttende 
med en tur op af Agentfloden i campingpladsens cano. 
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14.09.2004 

 

                         Blik ind mod Estrelle massivet. 

                           Dejlige Middelhav. 






 Side !17Sommerferien 2004



                           Vores badeplads. 


                             Der fiskes også i vores badevig. 
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15.09.2004 

I dag vil vi forøge at komme en tur til St. Tropez, vi opgav dog da køerne snegler sig 
igennem St. Maxim, så vi svinger ind over Mauer Massivet en ganske god tur, med 
paryplypinjer og korkege. 




16.09.2004 
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Efter vi har været ved Les Issamble og badet køber vi vine i den lokale Cave en vi 
har fået anbefalet i vores bog om Provence deres varemærke er en flamingo. 

 

                     Den lokale Cave er vældig smuk og ligger ind af en 5 km grusvej. 

Resten af eftermiddagen gik med at gå rundt i Rocquebrune. 
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Vi går ind i byen og spiser og da vi kommer hjem er det mørkt og her ser den 
natlukkede reception. 




17.05.2004 

I dag vil vi forsøge at cykle rundt Roc de Rocquebrun det bliver noget af en tur med 
mange svære stigninger, selv om man ikke tror det. 
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18.09.2004 

I dag første gråvejrsdag og der er lovet torden. Jeg skal love for vi fik regn og 
torden, de stakkels teltcampister får telte, soveposer og andet fyldt med vand, vore 
naboer lykkes at få fat i et mobilhome og kom i læ. vi er atter glade for CVen, det var 
så lunt at man kunne sidde udenfor under solsejlet og nyde sceneriet. 

                                 Regnen siler med. 

       Regnen er holdt op, rejsefører studerer for at se hvilken vej og hvad der skal ske hjemad. 



19.09.2004 

 Side !22Sommerferien 2004



Vi tager hjem over Vaisson Romanai, dels kommer vi til vores elskede bjerg Mont 
Ventoux nu fra nordsiden i Drôme. Vi finder en fin campingplads lige ud til 
vinmarker og med udsigten til byens middelalderslorsruin. 

                             Her er CV på plads. 

                        Udsigten til middelalderruinen. 

Vaisson er spændende by, med et lille udgravet pompeji, en levende middelalderby, 
megen multikulturel befolkning og et fantatisk marked, samtidig med der er et 
fantatisk cykelterræn, man behøver ikke at køre op ad Ventoux, men den ene 
opkørsel starter i Malluocen 
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                       En sort engel våger over byen overfor middelalderbyen. 

                                 En af de smalle gader i middelalderbyen. 


                     Et multikulturelt indslag. 
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                             KarTepigen på vej over byens torv. 
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                   Kæmpekors på en kirke? 

               Byens posthus med en grim reklamesøjle. 
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                             Her er der billeder fra udgravningerne fra den by der lå der i Romertiden. 
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Udover oldtidsbyen har byen også en middelalderby og den er stadig beboet og der 
er mange gallerier og en fin udsigt fra borgen ud over den nutidige by. 
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Vi travede rundt i de mange små stræder og gyder, det lugtede gammelt og fugtigt, men 

der boede folk der og så snart der var lidt lys så piblede blomsterne op. 

Vi kunne gå til middelalderbyen, det var til venstre over broen og ned til den nye by, så 

drejede man til højre. Byen havde mange spændende forretning og mange restauranter, en 

gang om ugen, var hele den indre by omdannet til et enormt marked. 
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                                Her er jeg på vej til byen. 



                      Så er der gang i marked. 
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Vores ostemand fra Beduen er her også, så vi fik den gode ko og fåreost med hjem mums. 

Vi fik også tid til at gøre et forsøg op af Mont Ventoux fra Malucen, vi kom ca 8 km 
op, før vi vendte om, det var hårdt men også sjovt, der var mange andre ude med 
cykler og franskmænd med picinickurve heppende på dem der sled sig opad, der 
var jagthunde med deres klokker som gik langs siden af vejen helt uden at tage 
notits af andre. Mont Ventoux bestiges ikke med de cykler vi har, de er for tunge. 

Vi cyklede istedet rundt i på nordsiden af Ventouxmassivet og det blev til adskillige 
dejlige ture i en skøn natur. 
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                       Drikkepause på cykeltur i Drôme, vejret varm og dejligt her er fredeligt. 

                           Her er bare stille og skønt og uden meget trafik og mange turister. 
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                   Aftensolen er gået ned bag ruinen, vores ferie er ved at være slut. 

Vores ferie er ved at være til ende, i morgen tager vi en sidste cykeltur, da til de små 
vinbyer som ligger på vejen til Avignon. 

Det blæser en halv pelikan, vi kan næsten ikke trampe mod vinden, nu er det bare 
om at komme hjem, få pakket ned og forlade det sydlige Frankrig efter 3 dejlige 
solrige uger. 

Skrevet og fotograferet af Karin og Ole Lisberg. 
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