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Årets ferie startede fra Aalborg over middag, da vi kom sent afsted 
gjorde vi første holdt syd for Hamburg, ved Camping Luneburger Heide. 

Vi ankom ved ca 20 tiden, så det var bare at koble fra og så komme ned 
for at se om vi kunne få noget at spise. 

Vejret var lige så koldt som da vi forlod Aalborg, lidt svært at forstå at 
det er sommerferie vi er på vej til og at der forhåbentlig venter der os 3 
dejlige varme uger, som det er i dag er det til lange bukser og rullekrave 
trøje. 
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                         Nu er vi på plads og så skal vi op og have noget at spise. 

                       I morgen starter etape 2 til Neuenburg am Rhein. 
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Her cyklede vi langs Rhinen mod Basel 
og passerede nogle strømfald, der var også sat advarsler op om 
pludselig højvande i Altrhein. 




Her ved Rhinen på grænsen mellem Tyskland, Frankrig og Schweiz tog 
vi os et hvil og spiste frokost inden cyklerne blev vendt og vi rullede 
tilbage til Neuenburg. 
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Etape 3 skulle gå via Grenoble og N 75 mod Côte Azur, med et stop i de 
knap så høje østlige alper. 

Valget på den lille by Lalley, tæt ved Vencornationalparken 
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Her er billeder fra turen fra Grenoble og sydover, samt et vue ind på 
campingpladsen. 
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     Det var en lille idyllisk campingplads i en lille søvnig by, vi fik en 
vældig fin middag første dagen i restauranten bl a and. 

Vejret var nu for alvor blevet godt, så også her bliver vi en dag eller to 
ekstra. 

Vi har i år taget campingchecks med, så overnatningerne bliver ikke så 
dyre, vi fik oplysning  om disse check sidste år i Castelane. 
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                                       En lille pause på en varm cykeldag. 

                         Et vejkryds med de høje Alper i baggrunden. 
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Efter to dage skiftede vejret, som det jo er så almindeligt i Alperne. 

Dagen havde været meget varm, vi nød en dejlig grilmiddag uden for 
under solsejlet med lidt vin til ved 22 tiden og efter midnat bragede det 
løs og blæste så meget at vi måtte ud i uvejret og redde solsejlet, næste 
morgen skinnende solen atter, men det var blevet koldt, så vi fortsatte 
mod Côte Azur. 

                      Skiltene på vejen viste, at vi var på rette kurs.  

                                       En lille fotopause i bjergene. 
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Det blev en meget lang tur, da vi kom til Fréjus, kunne vi ikke finde 
campingpladsen men kørte rundt og rundt i rundkørsler, tilsidst gav vi 
op og søgte ind i baglandet og der fandt vi pladsen Les Pecheurs i den 
lille by Rockebrune sur Argens, hvor vi fik en dejlig plads i skyggen, det 
var godt for her var varmt. 

                                         Aften hygge under solsejlet. 

                         Eftermiddagshygge ved poolen. 
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Byen Rocquebrune sur Argent, tror jeg har fået navn efter den store 
klippeblok ved Argentfloden lige ved indkørslen, hvor floden løber 
gennem en lille sø, hvor man kan padle cano fra campingpladsen. 


På den 15 km lange strækning mellem Rocquebrune og Middelhavet 
passerer vi gennem et makiområde, en vegetation som er meget 
almindelig her i Midelhavsområdet og hvor der ofte udbryder 
skogbrande. 
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           Vi cyklede ned til vores lille vig hvor vi solede og badede i det 
dejlige middelhav, så blev det også til turer ind til Frėjus, hvor vi 
handlede, travede rundt i marinaen med de store både, men der blev 
også tid til at lede efter oldtidsfund, som byen også er kendt for. 

Vejret var fantatisk, men efter en uge blev vi enige om at tage over Ville 
sur Azon hjem. Vi havde besøgt byen 2000 på vores første telttur, men 
var rejst meget hurtigt på grund af Mistralen, det var det år vi tog til 
Spanien. 
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Farvel til dejlige Côte Azur, nu går turen ind i landet og mod nordvest. 

Vi gjorde holdt på en nyansanlagt højtbeliggende rasteplads. 
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Vi ankom til Camping Les Verguettes i Ville sur Azon og fik en dejlig 
plads øverst oppe, lige overfor hvor vi lå sidste 

Der var en meget fin udsigt til det legandariske bjerg Mont Ventoux. 
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Der er en dejlig cypresalle ned midt gennem pladsen og mod øst 
strækker sig vinmarkerne. Mod nord hæver det skallede bjerg sig og 
med syd ligger Lubronbjergene. 
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Det blev til en biltur til toppen af Mont Ventoux, og en cafe late, samt 
dejlig udsigt. 

Tilbage i Ville en lille sød landsby. 
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               Her er det lille lokale supermarked og byens lille kirke. 
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                     Her er den gamle vingård, som nu ligger lige bag den nye. 


Her tager Ole et lille hvil med lidt mad på turen ind til Marzan for at 
handle. 
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                            Billeder fra Beduin. 
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Efter en skøn varm uge i Ville, blev det skallede bjerg atter dækket af 
skyer og der blev meldt om et voldsom uvejr med blæst og regn, som 
skulle komme ind fra sydvest. Vi pakkede sammen og startede en tidlig 
morgenstunden turen hjem mod Danmark. 

Vi kunne se at himmelen blev mørkere og mørkere, men endnu var det 
ikke begyndt at regne, kørslen gik jævnt og støt frem til Valance hvor 
regnen og tordenen nåede os og hvilket uvejr, i perioder kunne man 
næsten ikke se en hånd frem for sig, men turde heller ikke stoppe af 
angst for at andre skulle kører ind i os. Over radioen hørte vi at 
motorvejen mellem Orange og Nîmes var blokeret af vand, så vi 
fortsatte nord over og regnfronten fulgte efter i samme tempo, først da 
vi nåede i nærheden af Belfort, ja så med et slag skinnende solen og vi 
nåede Camping Dreilænder i Neuenburg hvor vi stoppede for aftenen og 
nåede at få en god middag. 

Næste morgen startede vi nordover, det gik stille og stødt gennem 
Tyskland og vi nåede til camping Luneburger Heide, vi havde troet at vi 
kunne få noget at spise, men der var lukket på grund af familiefest, så 
der var ikke andet at gøre end at prøve at mixe nogle rester, det lykkes 
at få lavet noget korvstroganof med makaroner og dertil vin, slet ikke 
så dårligt. 

Næste morgen tog vi sidste etape på denne dejlige sommerferie, ingen 
problemer gennem Elbtunnel, videre middagsmad lige før grænsen og 
endelig den traditionelle dyrlægens natmad på Ejer Baunehøj og så 
hjem til Aalborg. 

3 dejlige, solrige og oplevelsesrige uger er slut, det var en utrolig dejlig 
tur, glæder mig allerede til næste år, vi må se hvilken vej vi tar til Côte 
Azur for der skal vi ned igen. 

Skrevet og fotograferet af Ole og Karin Lisberg. 
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