
Rejsenotater fra 

PROVENCE - 2002. 

Af Jens Rostgaard Gjerløv. 

 
Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" 
og skal kun læses og opfattes som notater. 
 
De er skrevet før det blev moderne at have computer og andre hjælpemidler med på ferie og er 
derfor - meget naturligt - ikke så omfangsrige og ikke lige så "spændende" som rejsebrevene. 
 
Alligevel håber jeg, at de kan give et lille indblik i vores oplevelser og dermed være til 
inspiration, hvis man skulle få lyst til at besøge Frankrig.  
 
Skulle du få lyst til at se lidt billeder herfra - dog ikke i digital kvalitet -  er der mulighed for det 
på følgende adresse: http://www.gjerlov.org/rejsebreve 
 
Jens Rostgaard Gjerløv. 
Januar 2012. 
 

 

 

1. dag.  

Klokken 07.30 starter vi hjemmefra i solskinsvejr, som hurtigt ændrer sig til regn. Bortset fra lidt kø ved 
Hamburg, går det glat gennem Tyskland og klokken 17.20 når vi grænsen til Luxembourg.   

Først klokken 19.50 kommer vi frem til hotellet i Metz. Det skyldes, at motorvejen er spærret og 
omkørselsskiltene er meget mangelfulde. Det medfører en "omvej" på ca. 50 km. - Surt….Øv…..   

Vi har kørt: 979 km. 

 

 

 

 

2. dag.  

Efter en god nattesøvn og et solidt morgenmåltid, fortsætter vi klokken ca. 09.00 turen mod syd. 

Klokken 11.00 når vi Dijon og klokken 13.00 kører vi, som sædvanlig, glat gennem Lyon, hvorefter vi 
kører fra motorvejen og ud på N7. 

Klokken ca. 17.30 er vi fremme i Villedieu, hvor Josette kommer over med champagne til os som 
velkomst. 



Om aftenen griller vi og går en lille tur. Hele dagen har det regnet en del - vejret er mest som en dansk 
sommerdag/aften.  

Vi har kørt 670 km. 

 

 

 

3. dag.  

Vi er oppe allerede klokken 08.00 og får os en dejlig kop morgenkaffe, hvorefter vi kører til Vaison-la-
Romaine for at handle ind.  

Da vi kommer tilbage til Villedieu blæser det temmelig meget, men heldigvis er det skyfrit, så vi går en 
tur ned til den lokale flod inden frokost. 

Efter at have spist frokost, kører vil tilbage til Vaison-la-Romaine og dernæst ned til Toulourenc-floden, 
hvor vi sopper lidt rundt og ellers lægger os og nyder solen. (Toulourenc-floden ligger sydøst for 
Vaison-la-Romaine.)  

Vi har en dejlig eftermiddag og om aftenen står der aperitif og grill på menuen. 

 

 

 

4. dag.  

Vi er tidligt oppe og på marked i Nyons, hvor vi bl.a. køber dækkeservietter. Dernæst forsøger vi at 
køre op på Mont Ventoux, men det er håbløst på grund af utrolig meget trafik. 

Det er også dagen, hvor Helle bliver angrebet af en skorpion på toilettet! 

Da vejret ikke er alt for godt (overskyet), beslutter vi os for at køre en tur gennem Gorges St. May. 
Derefter mod Eyguians, videre mod Orpierre og op på Col de Perty, hvorefter vi kører mod Buis-les-
Baronnies - og derfra hjem til Villedieu.   

Det var en meget smuk tur - kan anbefales. 

 

 

5. dag.  

I dag sker der ikke så meget. Vi kører ned til Toulourenc-floden allerede klokken 10.00. Det er meget 
heldigt, for omkring klokken 13.00 bliver det overskyet og så vender vi næsen hjemad.   

På vejen er vi lige inde i Vaison-la-Romaine for at finde en netcafé og derefter kører vi til Villedieu og 
slapper af resten af dagen. 

 



6. dag.  

I nat har det åbenbart regnet en hel del, der var i hvert fald meget vådt over alt. Igen kører vi ned til 
floden - og igen bliver det overskyet omkring middagstid…!   

Senere på dagen kører vi en tur ind til Vaison-la-Romaine for at handle. Efter at have været hjemme 
med varerne, kører vi igen ind til Vaison-la-Romaine og går os en tur i byen.   

Iben og Remko kommer klokken 18.00 og vi har en rigtig hyggelig aften sammen. 

 

 

 

7. dag.  

Klokken 09.00 kører vi fra Villedieu og sætter kursen mod Port Grimaud. Det er ikke særlig varmt, kun 
17o C og overskyet.  

Turen går via Carpentras, adskillige Gorges´er, Roussillons røde bjerge og Luberon-bjergene til 
Pertuis. Derefter ad motorvejen til Aix-en-Provence og videre mod St. Maximin-la-Ste-Baume.  

Som sædvanlig er turen flot og vi er fremme på campingpladsen i god tid - omkring klokken 14.30 - 
hvor vi får en god modtagelse.  

Vi har kørt 266 km. 

 

 

 

8. dag.  

Så er Mistralen her. Vi vågner efter en slem nat til sol, blå himmel - og blæst. 

Vi kører tidligt til Casino for at handle. Der er på det nærmeste kaos - vi har aldrig set noget lignende 
og så mange mennesker - personalet måtte ud på vejene for at dirigere trafikken, så slemt var det. 
Puh ha…. 

Dernæst i cooperativet for at handle vin (det var noget mere smertefrit) og så var det ellers om at 
komme hjem og slappe af.  

Dejlig omelet og rosévin til frokost, hvorefter der var dømt "strand"…! 

 

 

 

 

 



9. - 13. dag.  

Dagene på campingpladsen bruges til afslapning, sove længe, dase på stranden og bade, 
spadsereture, show om aftenen med/af guiderne, fantastisk flot fyrværkeri, marked i Port Grimaud, 
grill om aftenen, ture til cooperativet og Casino, sende mails hjem og sidst på ugen bestiller jeg 
værelser rundt omkring i Frankrig, til den følgende uge. 
 

 

 

14. dag. 

  
Så er det sidste dag på campingpladsen. Klokken 08.45 kører vi ud af porten - temperaturen siger 24o 

C. Vi har besluttet at køre til Toulon, hvor vi vil overnatte, inden vi i morgen kører op til Margit, Erik, 
Jytte og Egon i Bargemon. 
  
I Toulon kører vi til stranden, som vi kender så godt fra tidligere og har en lang, hyggelig dag med sol 
og varme. Sidst på eftermiddagen indlogerer vi os så på hotellet, som er aldeles udsolgt! Godt vi 
bestilte værelse…! 
  
Vi har besluttet at spise på "Den gyldne måge" og resten af aftenen tilbringer vi med at drikke vin på 
"terrassen". 
  
Vi har kørt 88 km. 
 

 

 

15. dag.  

Efter den vel nok varmeste nat vi har oplevet i Toulon, kører vi ad smukke veje til Grasse, hvor vi vil 
handle parfume. 3 gange rundt i byen, før vi finder det rigtige sted…! 
  
Efter at have handlet i Fragonard, går turen nordpå ad Route Napoleon, indtil det passer med at dreje 
fra, for at komme til Bargemon, hvor vi er ventet til klokken 15.00. 
  
Vi har en rigtig hyggelig eftermiddag og aften, med grill, spadseretur i byen, kaffe på terrassen. Om  
natten bliver vi vækket af vildsvin, som smaskende spiser den nedfaldne frugt i haven. Desværre får vi 
ikke set "svinene", selv om vi står op flere gange midt om natten. 
  
Vi har kørt 235 km. 
 
 

 

 

 

16. dag.  

Efter et pragtfuldt ophold, fortsætter vi vores tur ad Route Napoleon.  
  
Vi kommer igennem Castellane, passerer Verdon-floden og Maubec, kører igen langs Luberon-
bjergene til Isle-sur-le-Sorgue.  
Kommer igen til Carpentras og "passerer" Mont Ventoux på vejen til Villedieu, hvor vi har besluttet at 
handle  vinen, vi skal have med hjem.  



Her får vi lavet en god handel og derefter kører vi til Orange, hvor vi har bestilt værelse. Vi er fremme 
på hotellet omkring klokken 17.00 og efter at have indlogeret os, går vi ud og handler aftensmad. 
  
Vi har kørt 316 km. 
 

 

 

17. dag.  

Der har været meget stille i nat.  
  
I dag går turen via Nyons til Gap. Derfra videre mod Lac de Serre-Poncon med det helt utrolig flotte, 
grønne vand og op til Europas højest beliggende by, Briancon.  
  
Derefter gennem Vallée de la Guisane, hvor vi møder de første sneklædte bjerge.  
  
Derefter går det mod L'Alpe-d'Huez ad "bagvejen" - fra sydøst. Det er en oplevelse, vi ikke vil anbefale 
andre. Utrolig flot, endnu mere slem. Herfra går det nedad til Grenoble, hvor vi skal overnatte. 
Undervejs har vi handlet ind til aftensmad. 
 
Læs mere om L'Alpe-d'Huez ad "bagvejen" - brug linket nedenunder. Måske en god idé, hvis du 
alligevel gerne vil derop:  www.gjerlov.org/jens/rhone_alpes.htm - se under L'Alpe-d'Huez 
  

Vi har kørt 391 km. 

 

 

 

18. dag. 

  
Vi forlader Grenoble klokken 09.00 med kurs mod Chambéry og derfra går det så mod Lac du Bourget 
- Bourg en Bresse - Besancon - Vesoul og Épinal.  
  
Vi er nu kommet ind i Vogeserne og der bliver igen lidt at se på. Vi ser sågar en frakørsel til 
Gérardmer. Syd for Nancy holder vi kaffepause, hvorefter vi finder ind til Metz ad de små veje.  
  
Undervejs handler vi ind til aftensmad og klokken ca. 19.00 er vi indlogeret på hotellet. 
  
Vi har kørt 598 km. 
 
 

 

 

 

19. dag.  

I dag er vi tidligt oppe. Klokken 07.15 kører vi mod Luxembourg og klokken 08.25 er vi i Tyskland, 
efter at have tanket bilen godt op i Luxembourg. 
  
Så går det den slagne vej mod Trier, Koblenz og Kassel. Ca. 100 km. syd for Hamburg kører vi fra 
motorvejen på grund af en ca. 25 km. lang kø ved et af motorvejskrydsene ved Hamburg.  
  



Altså: uden om Hamburg, via Luneburg og ind på motorvejen ca. 30 km. syd for Lübeck, hvorefter vi 
kommer med en færge klokken 18.15. 
  
Vi er i hjemme klokken 20.15 - og så er den ferie slut……. 
  

Vi har kørt 1063 km. 

 

 
 
Jens Rostgaard Gjerløv. 
Januar 2012. 
 

 

 


