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Op het panoramapunt
met zicht op de "Bout
du Monde" (10.05)
klets ik even met een
wijnboer, die
"tafelwijn" voor •9 /
fles wil verkopen. Een
potje jam dan maar?
Nederlandse kaas is
per slot van rekening
ook duur!!!

18-04-'12.
Cerbère-
Gruissan.
Met al weer 7567
km achter de rug
rijden we om 9.50
noordwaarts. Het
is een grijze dag.

Het plekje bij Cerbère.

Boomlavatera, Lavatera arborea. Le Bout du Monde.



10.15 Banyules-s-Mèr en even later Port Vendre zijn reeds
bekend bij ons. Heel mooi gelegen stadjes. No 3 Collioure laten
we rechts liggen.

Wijngaarden.

Banyules-s-Mèr.

Port Vendre.



In Argelet-s-Mer doen we bij de LIDL boodschappen. 11.15
Verder. Het is intussen beter weer geworden met tot laat in de
middag volop zon.
Na St-Cyprien rijden we tussen zee en grote waterplassen in
(interessant natuurgebied? 11.40) via Port Leucat naar Port-la-
Nouvelle. (12.35)

Saint Cyprien.

Port-la-Nouvelle.



De beloofde camperplaats in deze stad is op geheven. 2 km
buiten het centrum bij de spoorbaan en grote drukke wegen is
een nieuwe, waar we even lunchen. 13.25 weg van die lelijke
camperplaats. Jammer dat daar geen plaats is dichter bij deze
stad.

Port-la-Nouvelle.

Port-la-Nouvelle.



Sigean 13.35.
We herkennen opeens de boardwalks van Peyriac-de-Mer
13.45. Hier hebben we al eens gewandeld.

Sigean. Peyriac-de-Mer.

Étang-du-Doul.



Langs grote ondiepe plassen rijden we door naar (13.55)
gehucht Bages, dat gedeeltelijk op een rotswand is gebouwd.

Étang-du-Doul.

Étang-du-Doul.

Bages. Canal-de-la-Réunion.



Uiteindelijk tegen drie uur vinden we een heel grote betaalde plaats (•8,00/nacht)
vlak bij de vele jachthavens van Gruissan.
Uiteraard gaan we die havens en de oude stad onder de kasteelruïne verkennen.
Van 15.30 tot 17.30 kuieren we daar rond.

Gruissan.

Gruissan.Tamarisk, Tamarix gallica.



Gruissan.



Gruissan.

Place Louis Rachou.



Eerst dus de jachthavens, waar veelal woningen omheen
gebouwd zijn. Onvoorstelbaar veel jachten dat er hier liggen.
Dan door naar de stad op de berg, die enkele honderden meters
van het water af ligt.
We zoeken de kerk en het kasteel op, doen er een korte
multicache. Vanaf het kasteel is er prachtig zicht op de verre
omgeving. De kerk is donker met drie altaren, die in het licht
staan. Het plafond is als een omgekeerde scheepsromp.

Château de Gruissan.



De cache vinden we op een heuvel met oude
wijngereedschappen tussen de struiken.

Gruissan.



Er komen donkere wolken aan zetten, zodat we maken dat we thuis komen.



Gruissan  -  Tournon-s-Rhône.



19-04-'12. Gruissan - Tournon-s-Rhône.
We gaan om 9.10 uit Gruisson weg (7707 km). In deze buurt is nog
steeds wijnbouw. Dat wordt iets minder na (9.35) Coursan. Ondanks dat
we dat niet wilden, gaat het toch dwars door Béziers (9.55).

Coursan.

Coursan. Béziers.



Om 10.20 doen we boodschappen bij een van de vele LIDL's in
deze buurt.
Dan gaat het via de A750 naar Gignac en de D32 (Aniane).
Zoals ergens geschreven stond: "Entre vignes et garrigues".
Puéchabon (11.25), Viols-le-Fort, (een ommuurd compact stadje)
(11.35).  Dan is er een tijdlang alleen maar "garrigues" te zien:
Rauw landschap met keien, struiken en lage boompjes.
St. Martin de Londres met veel losstaande huisjes op de
heuvels: 11.45.
Prachtig zicht vooruit vanaf de Col de Charbonille.

“Entre Vignes.”.

“Ente garrigues.”.

Puéchabon.

Viols-le-Fort.





St. Bauzille du Putois met karstrotsen, de grot Demoiselle en
mooi dal erna.
Laroque 12.05. Niet alleen de dorpen wisselen elkaar af, maar
ook heldere en bewolkte lucht. Van dal naar dal verandert dat.
Na St. Hyppolyte du Fort volgen we de D982 door opnieuw
"vignes et garrigues".
Tot 13.20 lunchen we voor het gemeentehuis-school van
Tornac. Een Zwarte wouw vliegt vlak over ons heen. De 10
presidentskandidaten staan in een lange rij te wachten op de
verkiezingen, die blijkbaar binnenkort zijn.

Laroque.

Tornac.

Laroque.



Anduze met brug over de Gardon 13.35. 13.50 om Alès heen. St.
Ambroix 14.15.

De presidentskandidaten.

Anduse.

Gardon. St. Brès.



St. Brès (14.20) is een compact gebouwd dorp op een heuvel,
zoals er hier in de buurt meer zijn.

St. Brès.



14.40 Maisonneufe met gebouwen van grote natuursteenblokken. 14.45 Lablanchère.

Maisonneufe.

La Blanchère.



15.20 onverwacht saaie Aubenas met vlak erna de Col de l'Escrinet met mooi zicht, waar we
naast de weg een theepauze houden. 16.05 door.

Aubenas. Col de l’Escrinet.



Het grotere dorp Privas laat weinig zien.



16.35 Flaviac in een langgerekt dal. 1 km verder gaan we over
de 8000 km!
Na Le Pouzin volgen we de westelijke Rhôneoever met links
steeds hoge rotspartijen. Later nestelt een spoorlijn zich tussen
deze N86 en de rivier.
Achter de andere oever zien we de besneeuwde toppen van de
Vercors.

Flaviac.





Het kasteel van Châteaubourg, 17.15.
Om 17.40 bereiken we in Tournon-s-Rhône de camperplaats. Na
een kop thee lopen we een klein rondje door het centrum. Eerst
een stuk terug over de N86 tot het centrale plein aan de rivier.
Onderweg zien we een kraai voor pampus liggen. Tineke weet
dat dode kraaien als aankondiging van een moord gebruikt
worden.

Châteaubourg.

Brug bij Tournon-s-Rhône.

Rhône. La Roche-de-Glun.

Zwarte kraai, Corvus corone..Tournon-s-Rhône.



Opnieuw komt een zeer donkere lucht opzetten en vluchten wij
voor de opkomende regen langs de rivier en een oude meander af
terug.
Later begint het te onweren en valt er een stevige hagelbui, echt
april is het dus ook in Zuid-Frankrijk.

Tournon-s-Rhône.

Oude tak van de Rhône.
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