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19. april
Det er søndag, og vejene er fyldt med motorcykler, som bliver luftet i det fine vejr.
Jordbærmarkerne blomstrer, og det samme gør rapsmarkerne. Skoven er fin lysegrøn, og
tulipanerne er sprunget ud. En fantastisk flot dag.
Vi er på vej til Freiburg, hvorfra vi skal starte vores forårstur, som går til Korsika og
Sardinien.
Midt på eftermiddagen er vi fremme i Freiburg, og kl. 17.00 er der ”blå time”. Alle er
kommet godt frem, og der er en fin stemning. Efter mødet er der fællesspisning på pladsen i
det dejlige vejr.
20. april
Turen fortsætter til Huttwil i Schweiz.
Igen en fin tur i godt vejr. Vi tager de små veje over
bjergene. Der ligger sne i skovkanten og i grøfterne, og
et enkelt sted er der endnu sne på en af skipisterne.
Meget flot tur.
21. april
I Huttwil holder vi på en stell-plads ved cykelfabriken Flyer-Werk, og i dag skal vi prøve
deres el-cykler.
Først er der rundvisning på cykelfabriken, og så skal deres
cykler afprøves på en tur i og omkring Huttwil. Det er et meget
bakket terræn, vi kommer ud i; men heldigvis er det el-cykler,
vi afprøver, og det er en meget fin udflugt. Efter cykelturen
afsluttes besøget med en frokost på fabrikken.
Dejlig dag.

22. april
Turen fortsætter ind i Frankrig til Le Bourget du Lac. Smuk tur i fint vejr.

NAPOLEONSRUTEN
23. april
I dag begynder vi på Napoleonsruten - N85.
Syd for Grenoble kører vi ind på N85, som skulle være en meget smuk rute med både
bjerge, dybe kløfter, flade sletter og et utal af små
hyggelige byer. Ca. 20 km syd for Grenoble
kommer vi til den 3 km lange sø Lac de Laffrey.
Her står rutens største Napoleon-monument; men
det er ved at blive renoveret, så det er pakket ind i
plastic; men det er jo, hvad man kan komme ud
for. Ellers en meget smuk tur til Gap.
Campingpladsen, vi skal overnatte på i Gap, er lige
lukket op, og der hvor vi skal holde, er de først ved
at slå græsset, da vi ankommer. Det er en naturplads – meget natur.
24. april
Vi skal kun køre små 100 km i dag, så der er god tid til at se sig om undervejs. Lige udenfor
campingpladsen i Gap støder vi på endnu et af rutens mange flotte Napoleon-monumenter.
Vi beslutter os for at køre til Sisteron (Porten til
Provence). Her ligger en imponerende borg, Citadellet
på en klippe højt hævet over byen. Overfor borgen på
den modsatte side af floden ligger en stor basaltklippe,
formet af størknet lava.
Vejret er igen med os, og vi har en dejlig dag i Sisteron,
inden vi kører videre til campingpladsen i Orpierre.
25. april
I dag gælder det sidste etape af Napoleonsruten. Syd for Digne-les-Bains forlader vi lige
N85 et stykke tid for at se på det flotte slugtområde Gorges du Verdon – Frankrigs svar på
Grand Canyon i Amerika. Utrolig flot landskab. Det regnede, da vi kørte fra Orpierre; men
heldigvis blev vejret fint igen, da vi startede på Grand Canyon-ruten.
Ude på N85 igen ved Castellane, troner den lille valfartskirke
fra middelalderen, La Chapelle Notre Dame Du Roc frem lige
foran os. Den ligger på en 184 meter høj klippetop. Kirken
kan kun nås til fods, og det tager ca. en halv time at nå toppen.
Vi har desværre brugt så meget tid på Grand Canyon-ruten, at
der ikke kan afses yderligere et par timer til at klatre op til
kirken og ned igen. Det må vi prioritere næste gang, vi
kommer på de kanter.
Sidst på dagen er vi fremme i Vence, hvorfra vi skal sejle til Korsika.
Fantastisk flot tur i dag.
Vi slutter dagen af med fællesspisning. Det er lige ved at regne, da vi sætter os til bords;
men heldigvis klarer det op igen, så vi får en hyggelig aften.

26. april
Det er hviledag i dag; men der fremskaffes to biler, så de, som ønsker det, kan komme ind
til Grasse, kendt som verdens parfumeby. Byen har gennem flere århundreder været
hjemsted for parfumefabrikation, og vi besøger den historiske parfumefabrik Fragonard,
som siden 1926 har produceret parfume og sæbe. Der
bliver stadig produceret sæbe på stedet, og der er gratis
rundvisning på fabrikken, hvor vi får et indblik i
produktionen af parfume og duftessenser. Vi ser også
arbejdsværelset for de såkaldte næser, der efter 10 års
uddannelse kan skelne mellem 350 forskellige
duftessenser og derefter er klar til at udvikle nye
parfumer. Meget interessant besøg.
Jeg ville også gerne have set Fregonards blomsterfabrik
ikke langt derfra; men den kunne vi ikke finde. Det så ellers meget nemt ud på det kort, vi
skulle gå efter.
Fin lille udflugt.

KORSIKA
27. april
Napoleonsruten er slut, og vi skal videre til Korsika.
Først skal vi det lille stykke til havnen i Nice, hvorfra vi skal sejle til Bastia på Korsika.
Det er gråvejr og ret trist, og det kniber med at forestille sig Nice som en smuk og
fashionabel by.
Over middag kører vi om bord på færgen og kl.14.15 sejler vi.
Kl. 20 lægger vi til kaj i Bastia, Korsika´s mest driftige handelsby, og herfra fortsætter lidt
nordpå til Pietracorbara, hvor vi skal overnatte.
Det viser sig at være noget af en køretur, vi her kommer ud på. Der er heldigvis ikke så
langt. Det er ved at blive mørkt, og det regner ret kraftigt. Vejen en snoet og fyldt med
bump. Mange steder fosser vandet fra bjergene ud over vejbanen, og det kniber med at se,
hvor vi kører i det kraftige regnvejr.
Heldigvis når alle frem til Pietracorbara i god behold, og pladsen er nem at få stillet op på,
selv i mørke.

28. april
Korsika kalder sig også for skønhedens ø. Overalt satses på ”grøn” turisme med vandre-og
cykelruter og hytter til overnatning. Øen er den fattigste region i Frankrig med en meget høj
arbejdsløshed, og befolkningen lever stort set af
turisterne og lidt oliven- oste- og vinproduktion.
Korsikanernes nationalsymbol, det hvide flag med
det sorte maurerhoved, vejrer overalt på øen.
Korsikanerne har to sprog, fransk og deres eget
korsikanske, og det opfattes som en fornærmelse at
kalde dem franskmænd.
I dag skulle vi have været til Bastia; men det er udsat
et par dage, så det bliver en rigtig hviledag. Over
middag går vi en lille tur ned til stranden. Et par af de andre fra gruppen når også op på en
lille fæstning, som ligger oppe på en klippe ved vandet.
En rigtig hviledag.
29. april
Vi har boet lidt nord for Bastia de sidste to nætter, og nu går turen videre over på vestsiden
af Cap Corse, Korsikas nordspidt.
Vi vælger at tage D80 hele vejen rundt langs kysten. Op til Macinaggio på østsiden og over
den forblæste bjergtop Col de Serra (365 m.) med den store vindmøllepark og den gamle
Moulin Mattei (ejet og flot renoveret i 2004 af
den rige Mattei-familie der fremstiller
hedvinen Cap Corse). Vejret har desværre
været ret diset hele dag, så udsigten fra Moulin
Mattei, som ellers skulle være meget flot både
ud over havet og ind over store dele af Cap
Corse, er desværre ret begrænset.
Fra Moulin Mattei fortsætter vi ud til
vestkysten med de mange forrevne klipper og
ned langs vandet til Marine de Farinola lidt vest for Patrimonio, hvor vi skal bo de næste
dage.
Fantastisk tur rundt om Cap Corse.

30. april
Vores udflugt til Bastia er blevet erstattet af en tur til Patrimonio med vinsmagning.
Forholdene for vindyrkning er næsten perfekte her i
området med mange solskinstimer og gode
jordbundsforhold, og så har vinbønderne satset på en
række mere eller mindre lokalt frembragte druen, som
giver deres vin et karakteristisk korsikansk særpræg. Vi
besøger 2 forskellige vingårde, og bagefter er der
frokost på et pizzeria ved vandet.
1. maj
Vi forlader Cap Corse, og næste stop er Korsikas hovedby, Ajaccio, som ligger midt på
Korsikas vestkyst.
Vi kører over St. Florent og fortsætter langs østsiden af Désert des Agriates - Korsikas
stenørken - inden vi drejer til venstre ad N197 mod Corte og Ajaccio. Det er så tidligt på
året at makien endnu ikke er svedet af; men man kan da godt forestille sig, hvor goldt og
ugæstfrit området vil virke senere på sommeren, hvor alt er tørret ud.
Det er 1. maj, og næsten alt er lukket. Vi er lidt spændt
på, om vi løber ind i nogle demonstrationer undervejs;
men alt er fredeligt. Det er nærmest som en dejlig
søndag med en masse motorcykler på vejene.
Længere sydpå, hvor vi kommer ind midt på øen, ser
vi bjerge med sne på toppen. Selvom det skulle være
en af de større veje, vi kører på, er den meget snoet og
med mange hårnålesving, og det er med at være mere end vågen hele tiden. Flere steder
følger vi den legendariske jernbane, som forbinder Bastia med Calvi og Ajaccio. En af de
smukkeste strækninger på Korsika.
Sidst på dagen når vi Porticcio, som ligger lidt syd for Ajaccio.
En rigtig flot tur.
2. maj
I dag har vi været på udflugt til Ajaccio. Fødeby for verdenshistoriens mest kendte
korsikaner, Napoleon. Det er ikke, fordi Ajaccio har så
meget at byde på. Byen lever stort set af de store
krydstogtskibe, som anløber havnen, og turisme i
forbindelse med at den er Napoleon´s fødeby.
Der ligger et par rigtig store krydstogtskibe i havnen, og
der er mange turister i byen. Vejret er fint, så vi får lidt
frokost på en af de mange udendørs restauranter på
havnepromenaden, inden vi tager hul på besøget.
Først skal vi alle en tur rundt i Ajaccio og omegn med
en af de åbne turistbusser. Så går nogle på marked og
cafe. Andre går en turen på strøget. Vi ser lidt på
citadellet, inden vi går ind for at se på Napoleons barndomshjem, Casa Bonaparte, som i

dag er indrettet til museum. Her får vi en meget detaljeret beskrivelse af alt vedr. Napoleon,
hans familie og hans liv. Museet er noget større, end jeg havde regnet med, og der er ikke
grænser for den information, de synes, vi bør have om deres berømte bysbarn.
Vel ude igen finder vi katedralen og løvebrønden i centrum, inden vi sætter os på Place du
General de Gaulle for at nyde livet på pladsen og en is, og så er det ved at være tid at vende
næsen hjemad mod campingpladsen igen.
3. maj
Vi forlader vestkysten og kører tværs over øen til Moriani Plage. På vejen stopper vi i
Vizzavona for at se Korsikas eneste rigtige vandfald, Cascade des Anglais. Det er noget
besværligt at komme helt frem til vandfaldet, og jeg opgiver undervejs. Det viser sig
senere, da jeg taler med andre, som er nået helt frem, at jeg kun manglede at forcere et
stenskred mere, så havde jeg været der.
Området, vi kører igennem for at komme
over til østkysten igen, skulle have nogle af
Korsikas største kantanieplantager, har jeg
læst mig til, og da kantanietræerne blomstrer
i øjeblikket, glæder jeg mig til at se dem,
men vi ser kun sølle tre kantanietræer
undervejs, så vi skulle muligvis have været
lidt længere op i bjergene og ud på de små
veje.
Vi når ud til Moriani Plage med en af Korsikas fineste badestrande; men der er ikke rigtig
gjort klar til den store badesæsonen endnu, hverken på campingpladsen eller på stranden, så
det er lidt svært at forestille sig området fyldt med glade turister.
4. maj
Vi kører et lille stykke længere sydpå til Aleria. Det er dejligt afslappende at køre i dag.
For det første skal vi ikke køre ret langt, og så er der hverken hårnålesving eller bjerge. Det
eneste, vi skal bekymre os om, er at finde en købmand, så vi kan få handlet ind.
Det er en dejlig campingplads vi kommer til. Nu håber vi, det bliver varmt og solskin.
Til aften er der fællesspisning. Vinden lægger sig heldigvis, så det bliver en hyggelig aften.
5. maj
Ren afslapning overalt. Nogle finder cyklerne frem og kører ind til byen. Andre nyder
stranden og solen på pladsen. Hugo har fødselsdag, så om eftermiddagen serverer Lene
sine dejlige hindbærsnitter for os.

6. maj
Vi kører det sidste stykke sydpå langs østkysten til Bonifacio. Der er ingen bjergkørsel og
hårnålesving. Ren afslapning.
Inden vi kører ind på campingpladsen, som ligger lidt nord for byen, er vi lige nede på
havnen i Bonifacio for at se, hvor vi skal med færgen til Sardinien i morgen tidlig.

SARDINIEN
7. maj
Vi kører til havnen i Bonifacio for at bliver
sejlet det lille stykke over til Santa Teresa på
Sardinien. Vi skal sejles over i to hold, og vi
hører til formiddagsholdet. Overfarten tager
kun en time, så vi har hele eftermiddagen til fri
disposition.

Vi kører lidt rundt på egnen omkring Arzachena for at se på nogle af de mange
arkæologiske udgravninger, der findes her.
De fleste på hold to, som først skal sejle fra
Korsika sidst på eftermiddagen, bruger dagen i
den smukke Bonifacio i det fine vejr.
Sidst på eftermiddagen kører vi ud til vores
campingplads, som ligger lidt syd for Palau. Den
er bare super fin og med en dejlig badestrand.

8. maj
Vejret er dejligt og vi nyder stranden og
vandet. Der er arrangeret fællesspisning på
stranden til aften, og Ole har skrevet en lille
sang om turens mange små og store
hændelser. (Måske kommer der en fortsættelse
en af de sidste dage på turen?) Rigtig hyggelig
aften.
Dejligt det endelig er blevet varmere, så vi
kan sidde lidt længere ude om aftenen.
9. maj
I dag skal vi ud på turens længste strækning – hele 270 km. Vi kører ned langs den østlige
side af Sardinien fra Lac La Conia til midt på
Østkysten ved Bari Sardo. På første del af
strækningen er der mange olivenlunde, og vi kommer
forbi nogle store grå bjerge. Vi kører med den fine
”motorvej” 131d til Nuoro og tager så en lille afstikker
ud til Grotta di Ispinigoli, en fin drypstenshule, som
ligger mellem byerne Orosei og Dorgali.
Det er ikke fordi landskabet er særlig ophidsende langs
motorvejen; men det er dejlig afslappende efter så
mange dage med bjergkørsel og hårnålesving.
Der ser meget fattigt og øde ude; men der er gjort meget ud af vejen med broer over
kløfterne og tunneller gennem bjergene, og det sætter vi stor pris på.
10. maj
Så gælder det sidste strækning til Cagliari og sydspidsen af Sardinien. Da vi først når ud til
vej 125, går det bare derudad. Der er fyldt
med blomstrende gyvel i grøftekanten, og på
bjergskråningerne er der vinmarker. Ellers
ser der ret øde og fattigt ud med mange
forladte huse og små faldefærdige skure til
hyrderne. Vi ser da også et par hyrder med
deres fåreflokke og lidt kvæg ind imellem.
Da vi når kysten øst for Cagliari, er vi ikke i
tvivl om, at det er fridag. Stranden er fyldt
med biler og mennesker. Vejret er også lige til en strandtur. Det ser bare hyggeligt ud.
Vi kører forbi nogle områder, hvor der udvindes salt. De andre, som er med på turen påstår,
at der også var enorme mængder af flamingoer på denne strækning. Jeg ved det ikke, for
jeg har ikke set dem, måske har der været meget trafik på det sted, hvor de har været, så jeg
har overset dem.
Da vi godt middag når frem til camperpladsen i Cagliari, er det bare prima sommervejr, og
vi nyder solen og varmen på pladsen resten af dagen.

11. maj
Kl. 10.00 er der bustur til Cagliari og omegn. Vi bliver hentet på pladsen, hvor vi holder, og
kørt en tur rundt i byen og omegnen. Vejret
kan ikke være bedre – varmt og solrigt. De,
som ønsker det, kan efter rundturen stå af
bussen nede i byen, og resten bliver kørt
tilbage til pladsen. Meget fin service.
Vi bliver lidt i byen, og efter frokost går vi
langs havnearkaden tilbage til camperpladsen.
I dag fik jeg set de mange flamingoer ved
vandet; men de andre påstår, at der var mange
flere i går.
12. maj
Vi forlader Cagliari for at køre nordpå igen. Nogle tager over Pula for at se mosaikker og
nogle af de mange andre spændende ting, som findes i dette område. Vi vælger at kører
tværs over den sydlige spids af Sardinien til Iglesias og herfra op langs vestkysten.
Undervejs er vi inde for at se på
Tempio di Antas.
Mange steder er man i gang med at
høste og presse halm på markerne.
Der går mange løse kreaturer på og
ved vejen; men vi kører også forbi
nogle rigtig store løsdriftsgårde.
Omkring Fluminimaggiore dyrkes
der mange grøntsager på markerne,
og der er rigtig mange fine små
køkkenhaver ved husene. Der må være meget tørt her om sommeren, for der er permanente
kunstvandingsanlæg opstillet på de fleste marker.
Da vi når frem til campingpladsen i Arborea, er den
ikke åbnet endnu. Den åbner først om 3 dage; men vi
kommer alligevel ind og får stillet op. Der er hverken
restaurant, minimarked eller åben pool; men der er
fodbold i fjernsynet, og det er der mange af ”de store
drenge”, som har glædet sig til hele dagen, så der
indstilles paraboler overalt, og efter aftensmaden er
der bare dømt hyggetime foran fjernsynet.

13. maj
Fra Arborea kører vi nu videre op langs vestkysten til
Fertilia lidt nord for Alghero. Det er en meget smuk tur
gennem små byer med smalle gader og flot udsigt fra
bjergene ud over vandet og de mange dale. Det bliver
selvfølgelig heller ikke ringere af at vejret bare er
perfekt. Der er utrolig mange sten på markerne og
overalt er markerne indhegnet af store stengærder.
Vi er fremme i Alghero godt middag, og så skal
madholdet ud at købe ind til fællesspisning til aften.
14. maj
Kl. 10 tager vi bybussen ind til Alghero. Herfra bliver vi sejlet ud til Grotta di Nettuno, og
dem, som ønsker det, kommer på en tur rundt i
grotten. Den er meget smuk og ret nem at
komme rundt i, også for dem som ikke går så
godt. Efter grotte-besøget bliver vi sejlet tilbage
igen. Det er nu blevet tid for frokost, og vi går
ind bag fæstningsmuren til den gamle bydel,
hvor vi får lidt at spise. Nu er der lige tid til en
tur med turistbussen rundt i Alghero og omegn,
inden vi skal tilbage til ”blå time”.
Sidst på dagen forsvinder solen, og det blæser
op, så man skal finde en plads med læ, hvis det er udenfor, man vil nyde sin aftensmad.
15. maj
Vi står op til en grå og blæsende dag. Blæsten forsvinder ikke i løbet at dagen; men
heldigvis finder solen vej gennem skydækket over
middag.
Vi skal det sidste stykke op langs Sardiniens vestkyst i
dag. Vi kører ude langs kysten, og det er en fin tur, også
selvom det er gråvejr.
Undervejs kommer vi forbi en stor klippeformation,
formet som en elefant i fuld størrelse, Rocka l' Elefante.
Den må vi lige have et billede af og holder et lille fotostop, inden vi kører det sidste stykke til campingpladsen
ved Aglientu.

16. maj
Det har regnet et par gange i løbet af natten; men stormen har lagt sig, og vi kan ikke høre
bruset fra havet mere. Stranden ved campingpladsen er
ideel for surfere, kan vi se. Der er ikke meget andet
end surfere på pladsen, og vi er da også nede på
stranden et par gange for at se på dem.
Hen under aften bliver det heldigvis så varmt i vejret
igen, at det er muligt at spise ude, hvis bare man finder
et sted med læ.
17. maj
Nu er vi nået hele vejen rundt om Sardinien, og vi skal tilbage til den første campingplads,
vi overnattede på, da vi kom til øen.
Vi vælger at køre tværs over den nordlige spids af
Sardinien, for vi vil gerne se de tre meget gamle
oliventræer, som vokser ved den kunstige sø Lago de
Liscia. Det ældste træ skulle være 3000 år.
Vi kommer forbi mange af øens plantager med korkeg, og det er igen en meget smuk tur; men de gamle
oliventræerne, som vi kørte efter, fik vi ikke set. Da vi
mangler 10 km. i at være fremme, er vejen så smal, at
vi opgiver at køre længere. Det viser sig senere, at
andre i gruppen også er strandet her; men har fundet
en anden fin vej ind til træerne.
Vi når frem til campingpladsen i Cannigione i rigtig god tid. Vejret er dejligt, og vi får som
sidst, vi var her, en plads lige ud til vandet.
18. maj
I dag har vi været på en skøn bådudflugt i den
sardenske skærgård. Vejret har været perfekt til
sådan en bådtur, og der er blevet badet, solbadet
og ledt efter muslinger til smykker på øerne, vi
lagde til ved. Sidste stop på turen var St.
Magdalena, som er den eneste af øerne, der er
beboet. Her havde de nogle rigtig gode is. Fin
tur.
Dagen afsluttes med hyggelig fællesspisning, og
Ole har forfattet endnu en vise om sidste del af
vores tur.

19. maj
Turens absolut længste dag. Det er ikke fordi vi har kørt særlig langt. 45 km er der til Olbia,
hvorfra vi skal sejle tilbage til fastlandet; men vi har ventet og ventet og ventet. Vi skal
først sejle til Livorno kl. 22.00, og en parkeringsplads er ikke det mest opløftende at
opholde sig på en hel eftermiddag.
Klokken 19,30 får vi lov til at køre om bord, og så er det med at få lidt aftensmad. Skibet
sejler præcis kl. 22,00, og vi går op på dækket for at nyde det flotte syn ud over byen ved
afsejlingen.

Vores forårsturen med IMC er slut. Tak til Klaus for tilrettelæggelsen og til Henning for alt
det praktiske.

