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Med hund til syden 
Turen starter fra Aalborg 18.08.12  


Max venter i flere timer før vi skal afsted i bagagerummet han er ikke til at rokke, han vil med. 

Første stop Ejer Baunehøj spisepause. 
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Og en tissetur i det grønne 




Nu er vi på rasteplads i Tyskland og nyder usund aftensmad. 
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Vi er nu nået til Neuenburg am Rhein camping Gurgel Dreilænder, vi ankommer 
tidligt på formiddagen og fik hurtigt stillet op, det var varmt, så det var godt med et 
solsejl. Det er søndag, så vi må nøjes med kød og øl fra kiosken, men det smagte godt. 
Vi gik en mindre tur mod Rhinen og forsøgte at akklimatiser os til varmen. En tur i 
poolen og så nyde aftenen under solsejlet. 

Næste morgen gik turen ned til fiskesøen, hvor Max fik sig et morgenbad og jeg nød 
stilheden. Vi gik op til byen og fik købt ind til gril og lidt vin. Eftermiddagen gik med 
en mindre spadseretur, en tur i poolen før der blev tændt op i grillen og vinen trukket 
op, derefter var det bare at nyde den lune sommeraften, en så lun sommer aften har vi 
ikke haft mange af  i Danmark i år. Det er ferie når den er bedst. 
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Den dejlige fiskesø lige ved campingen i Neuenburg. Efter 3 dage i Tyskland fortsatte 
vi turen mod Provence, vi valgte at køre ved 17.00 tiden for at undgå køer omkring 
Lyon. Der var torden i luften da vi forlod Neuenburg, og tordenen traf  os da vi nåede 
Mersault, det var meget voldsomt med mange flotte lyn og en kort strækning med 
kraftig regn og det varede til Lyon, denne passeredes uden besvær og som så ofte før 
så ændrede vejret sig, det blev klart vejr og en temperatur på 26 grader, vi kørte ind på 
en rasteplads syd for Valance for at sove og fik en god søvn inden vi fortsatte det sidste 
stykke mod Villes sur Auzon. Det var en vidunderskønt at køre gennem en lun 
provencemorgen og vi ankom til camping Les Verguettes kl 8.00, vi fik en skøn plads 
med udsigt til vinmarken og vores elskede Mont Ventoux. 

Vores udsigt fra parcellen mod Mont Ventoux. 

Vi skyndte os at få sat vognen op og solsejl sat op. 
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Der slappes af  i skyggen for det var varmt, meget varmt 40 grader i skyggen. 

Max med kølevest drivvådt håndklæde. 


Efter at have slappet af, begav i os til Lou de Nina, for se om Ulla, Knud og de to 
hundetøse var hjemme, det var de og vi havde en hyggelig eftermiddag. 

Vi blev enig om at spise sammen et par gange i den nærmeste tid. 

Det blev til en tur i poolen, inden det blev tid til at tænde grillen, åbne rødvinen og 
nyde den lune Provenceaften. 

Inden lukketid gik jeg ned for at bestille morgenbrød og købe is, isen fik jeg, men det 
var for sent at bestille morgenbrød, så jeg må ned i byen i morgen tidlig. 
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Næste morgen stod jeg op tidligt og gik med Max en skøn tur gennem vinmarkerne 
ned til byen, mens solen stod op over bjergene en vidunderlig tur. Fik hentet baguetter 
og pain chokolad og så hjem gennem landsbyen. 




Solen står op over bjergene i Provence. 


Blomster langs vejkanten. 
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På vej mod landsbyen for at hente morgenbrød, mens solen langsomt stiger op. 

 









Den skønne lille by Villes sur Auzon, med krukkehaver og fint offentligt toilette. 

 










Varmedis over Mont Ventoux og Max på tur i vinmarken bag campingen. 
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Vi nød atter en dejlig dag i varmen gik korte ture og slappede af  med læsning. Dagen 
afsluttedes med atter en dejlig grill aften med Provences friske grønsager. 


Mandag er markedsdag i Beduén, vi tog cyklerne og drog afsted, efter ost og andet. 

Folk og fæ til marked i Beduén. 




!9SOMMERFERIEN 2012



Efter markedet gik turen atter mod Villes sur Auzon gennem skønne varme 
landskaber, med udsigt til kæmpen i Provence. 

Det sidste stykke af  vejen blev ret hård, idet ville tage en genvej og glemte at det er 
små bjergeknolde overalt i Vaulcuse, vi stødte på en sådanne og måtte skubbe 
cyklerne opad gennem sand og sten af  en markvej i 40 graders sol, vi var et hedeslag 
nær og måtte sande at genvej er senvej. Da vi nåede hjem måtte jeg ud med Max, 
gudskelov var det så varmt at han kun lige ville lette ben. 


Hjemme igen efter strabadserne, dejligt at nyde et glas kold hvidvin og se de seneste billeder. 

Den eftermiddag blev det til en rigtig lang lur i skyggen, derefter i poolen og så var 
det blevet tid til at forberede maden og nyde det i den lune sydfranske nat. 
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Næste dag startede med en tidlig løbetur gennem vinmarkerne sammen med Max, vi 
tog morgenbrødet på hjemvejen. Atter en meget varm dag, så vi besluttede os til en 
tur op på Mont Ventoux ad Beduén vejen, hvor vi sled os op i bil og led med de 
stakkels cyklister. Vi nåede toppen var ude, men det blæste så meget at man næppe 
kunne stå fast, så vi besluttede at kører ned på nordsiden og trave en tur det. 

 




Det var en dejlig travetur på nordsiden af  Mont Ventoux temp var kun 25 grader skønt. 

Vel hjemme igen lidt hvile i skyggen, før det var tid til at gøre klar til at tage til 
grillaften i Lou de Nina og sammen med Max få en dejlig aften med hundetøsene 
Valdborg og Viola, to små minipudler. Det er et sjovt ulige trekløver, men de kan 
hygge sig sammen og jage lidt i haven, hvor man af  og til kan se vildsvin. 
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Når man kører ind i denne indkørsel er man sikker på en skøn aften hos gode venner. 
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Så efter en aften med god mad, vin og snak ud på de små timer, var det nødvendigt at 
gå de få kilometer til campingpladsen og retur næste morgen for at hente bilen. 

På vej til at hente bilen efter en dejlig aften og nat. 

!13SOMMERFERIEN 2012



Sidst på eftermiddagen var der tid til en travetur på men nedre del Nesquen og et glas 
i baren. Vejret er fantatisk så vi vil gerne forlænge vores ophold til efter weekenden. I 
receptionen fik vi at vide at vi kunne blive til mandag ved 10 tiden, så ville vi få hjælp 
til at få CV ud, fint fint synes vi, så kunne vi nå en middag med vennerne i Blauvac. 

En uge er nu gået med sol og varme hver dag, men her til morgen var der skyer på 
toppen af  kæmpen i Provence, det tyder på ændring i vejret. Vi tog til Plan d'eau for 
at bade Max og nu trak tordenskyerne op. 

Vi var bange for at aftenens spisning uden for i Blauvac skulle gå i vasken, men 
gudskelov trak tordenen væk og den skønne sol viste sig vi fik en skøn aften. 


Udsigten nydes i Blauvac her i retning mod nordøst, der ses stadig skyer over Mont 
Ventoux, så omslag i vejret lurer. 


!14SOMMERFERIEN 2012



 

Kirken i Blauvac samt restauranten på toppen, der ventes på servering. 


Middagen nydes medens solen går ned over Rhonendalen og lysene tændes i Avignon 

Solens stråler farver skyerne rosa ind over Rhonedalen mens månen står op mod øst. 
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Solen står op næste morgen, skyerne farves rosa og Mont Ventous hvide top er dækket 
af  skyer, det plejer ikke at tyde på godt vejr. Max har fundet en veninde på den anden 
side af  hegnet og de deler Oles godbidder. 

Endnu er vejret solrigt men det er begyndt at blæse, gad vist om det er mistralen som 
er på vej. 
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Vi beslutter os til endnu en cykeltur op i Nesquen, da et lidt mere læ for nord/
vestenvinden, det er en skøn tur. 

 

Fra vores tur op i Nesquen en naturoplevelse så skøn, især når det går nedad. 
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Efter endnu en dejlig dag står månen op over campingen i Villes sur Auzon. 

I løbet af  natten blæser det så  kraftigt at vi har svært ved at sove, nu ved vi, at vi atter 
stifter bekendskab med Mistralen.Vi vågner næste morgen  hvor der er det koldt, 
blæsende og gråt, så vi må spise morgenmad inde, for første gang i denne ferie. 

Max tigger med poten på bordet mens vi spiser morgenmad, behøver jeg at sige at det 
giver pote. 

Vi tager til Beduén for at købe ind til weekenden, vi må have jakker på i dag. 
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Da vi kom hjem fra Beduén, blev vi mødt af  campingfatter der sagde, at vi skulle 
flytte, da parcellen var optaget fra i eftermiddag, vi var velkommen til at tage 
naboparcellen, vi protesterede og sagde at vi havde reserveret til på mandag og om de 
nye ikke kunne ligge på nabopladsen i et døgn, men nej de havde været på netop 
denne plads i mange år, og fik CV kørt frem når de kom. Vi fik dog frist til kl 14.00 til 
at have pakket ned, så ville der komme en og hjælpe os at få Cv ud. Nå ja vejret var 
ikke for godt det blæste en strid storm og selv om solen var kommet frem, besluttede i 
os til at bryde op og bevæge os mod Bourgogne. Kl 14.00 var alt pakket ned og vi var 
klar til afgang, Cv blev hentet og vi bevægede os ned for at betale, tænk vi var ved at 
glemme Max, som vi havde tøjret til hegnet da Cv blev trukket fri, jeg spurtede op 
efter ham og han sad ganske stille og forladt, han var meget glad for at se mig. 

Vi fik betalt og begyndte turn mod Bourgogne, det blæste meget, så Ole måtte kører 
for jeg turde ikke. Et sidste blik op mod kirken i Villes sur Auzon. 
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Det blev en lang tur, selv om den kilometermæssigt ikke var så langt, men første kø 
mødte vi nord for Orange, det tog 1 1/2 time om 25 km, så en mindre ved Valance 
og så tog det 2 timer at komme igennem Lyon. Vinden havde lagt sig så turen langs 
Rhone/Saône floden var fin, skønt det gik langsomt. Vi ankom til Slotscamping 
l'éspervier kl 22.30 natten mellem lørdag og søndag. Campingen var lukket, men der 
er god plads uden for, så vi slog støttebenene ned og lagde os til at sove. Vi havde 
reserveret plads fra mandag og håbede på der var plads allerede i dag, vi havde held, 
den tyske familie som lå på vores reserverede plads skulle bare spise morgenmad og så 
tog de afsted. Kl 10.00 var vi på plads og havde fået stillet op. Vejret viste sig fra sin 
gode side, ingen Mistral men sol og dejlig varme skønt. 

Her har vi så fået slået op og er klar til atter at nyde det skønne Bourgogne. 

Vi havde jo købt ind i går i Beduén, så vi behøvede ikke at tænke på at købe ind til 
aftenmaden, der var både bøffer af  1. kvalitet og dejlige friske grønsager fra provence 
så alt var klar til grillen. Efter frokost tog vi en lur og så en tur med Max ned til 
Saonfloden, der blev tid til en tur i poolen og derefter vinsmagning inden maden. 

Vi sad ude til omkring 22.00 tiden, så kunne vi godt mærke at vi var længere mod 
nord og gik i seng for at være klar til imorgen. 

Vi fik morgenmad og Max sin tur til floden med et frisk morgenbad, hvorefter Ole og 
jeg tog cyklerne langs floden til Tounus. 
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Vi kom til Tournus ved 13.00 tiden, men havde glemt at det var mandag og derfor 
var det meste lukket og byen virkede uddød, trods det en dejlig dag at støve rundt i, 
men der var ikke noget sted der fristede til at spise, så vi vendte cyklerne hjemad igen, 
men gjorde nogle skønne holdt langs flodbredden hvor vi nød solen og stilheden,  her 
er vidunderskønt. 
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Vel hjemme kørte vi til Sennecy le Grande for at handle i supermarkedet og så hjem 
og slappe af  og ned til floden med Max atter en skøn dag i vores dejlige Frankrig. 

Max traf  mange søde hundedamer, som man gik tur med langs floden. 

Næste dag var det atter tid til en længere tur ind i landet, vejret dejligt lunt. 


 


Sjove tagerygge. 
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Der var et kloster på vores vej, desværre ikke åbent nu, det må blive næstegang. 
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Der var også andre interessante ting på turen. 

 



Der var mange små søde landsbyer med kønne huse, haver og dejlige kirker. 

Tilbage til den skønne camping, hvor man virkelig kan slappe af. 
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Oles fødselsdag blev fejret på dette skønne slots restaurant, efter vi først havde været 
til endnu en vinsmagning. Vi fik en udsøgt 3 retters Bourgundisk middag, på vej hjem 
havde en kat fundet en plads under bordet. 

Næste morgen nød Max og Ole morgenmaden i en stråle sol. 


Der var tid til at slappe af  or folk og fæ i den dejlige sol, inden turen går ned til floden for et bad. 
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Solopgang over Saonefloden, mens Max tager sit morgenbad. 


Skønne små søvnige småbyer i det sydlige Bourgogne. 



Der er mange muligheder for at færdes på og langs Saônfloden, overalt skønt og fredeligt. 
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Efter knap en uge i Bourgogne var det tid for atter at drage mod nord hvor arbejde, 
familie og venner venter. Vi tager en overnatning på Camping Adam ved Karlsruhe 
en plads der er god til overnatningers, da man ikke behøver at koble af, vejret er 
stadig varmt 26 til 28 grader, fantatisk vi har nu oplevet 3 uger med sol og varme og 
kun en morgen hvor trøjerne måtte på, det bliver svært at vænne sig til det danske 
efterår når vi kommer hjem. 

På turen mødte vi mange sjove køretøjer og vogne, men denne slog alt. 

 


Sidste morgen i denne ferie, dejlig morgen. Der spises morgenmad udenfor for sidste gang. 
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Turen hjem gennem Tyskland og Danmark gik uden problemer af  nogen art, ingen 
køer. Der var dejligt varmt hele vejen op, så pauserne kunne ske udendørs det var en 
nydelse. 

Ved 23 tiden var vi hjemme efter 3 dejlige oplevelsesrige uger. 

Skrevet og fotograferet af  Karin Lisberg. 
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