
Nersac (F) - Errenteria (E).



31 -1 2-201 8. Nersac (F) - Errenteria (E).
Omdat de tank vri jwel leeg is, nemen we eerst water in. Om
1 0:1 4 vertrekken we dan. Via de smalle D7 ri jden we naar
de N1 0, het is opnieuw mistig weer en dus gri js.
Rond 1 0:50 kent de IGO de weg niet. Dit is een nieuw stuk
van de bredere N1 0. Om 11 .1 6 gaan we bij St. André-de-
Cubzac de A1 0 op. We steken de Dordogne over, die nu
nauweli jks zichtbaar is en om 11 :33 de Garonne.

LB: Nersac.
MO: De brug over de Dordogne.
RO: Garonne.



Op de A63 laten we Lac d'Archachon rechts l iggen 11 :56.
We rijden door de uitgestrekte bossen van de Les Landes,
dennenbossen met veel dennenprocessierups-nesten!
Afslag 1 8 leidt ons voor de péage van de A63 af en op een
klein weggetje l inks naast de A63. Dat duurt echter niet
lang, omdat dat niet de voortzetting geeft die wij wil len.
Dus houden we de D834 richting Mont-de-Marsan aan.

LB: Aire des Gargails Ouest.
LM: Afslag 1 8.
RO: Pissos.



Na Pissos (1 2:35) kunnen we de punt naar Mont-de-Marsan echter afsnijden.
Die binnenweg leidt naar Trensacq, waar we de lunch houden.

LM: Trensacq.
LO, RO: Sabres.



Via Sabres ri jden we naar Arengosse (1 3:42), Vil lenave
(1 3:49).

LM, MM: Arengosse.
RM: Vil lenave.



Via Ponson (1 4:00) gaat het weer naar de grote weg bij
Tartas (1 4:03). vervolgens komen we bij de kust terug.
In St. Geours -de-Maremme halen we boodschappen bij de
LIDL op het eind van het dorp.

RB, MM: Ponson.
RM: Tartas.
LO: D824 naar de kust.
MO: Platanenlaan.
RO: St. Geours de Maremme.



We volgen dan de weg paral lel aan de kust. In Bayonne net
voor de brug over de zien we een groepje "Gilets Jaunes"
staan. Het schiet niet echt op in deze aaneen gebakken
steden met al die stopl ichten.

LB: Weg langs de kust af.
MM; Ondres.
RM, LO: Bidart.
RO: St. Jean-de-Luz.



De camperplaats in St. Jean-de-Luz is vol, zodat we door
ri jden. We kiezen uit de diverse plekken om Donostia een
rustige plek in een natuurpark.
De weg erheen kronkelend alle kanten op. De zon verschijnt
even dunnetjes door de bewolking heen.

LB, RB: St. Jean-de-Luz.
RM: Spanje.
O: Onderweg naar Errenteria.



Het wordt vandaag dus Area Rural de Listorreta-
Barrengoloia, een picknickplek met vele
wandelmogeli jkheden rondom.

LB: GI21 32.
RO: Area Rural de Listorreta-Barrengoloia.




