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Vi møtes fl ere ganger gjennom vinteren og 
kom med ønsker og innspill, samtidig som 
vi koste oss med god mat og drikke med 
kartene som duk.

Reise
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Siden vi ikke fi kk med oss Frankrike sist sommer, ble det et naturlig 
mål for årets tur. Den gikk til de franske Alpene og Rivieraen, via 
Route Napoleon ned til Cannes og Route Des Grande Alps opp 

til Lac Léman ved Genève.
I år valgte vi bort biltoget til fordel for Autobahn, men starter ferieturen 

med en nydelig båt tur fra Oslo til Kiel. Vi kom tidlig om bord og fi kk 
god tid til soldekk med tørstedrikk og fastfood, handlegata, show og 
tapas til kvelds. 

Valgte A7 ned forbi Hamburg og videre til Kassel. Kassel-bakkene var 
til en forandring tilnærmet naturskjønne denne dagen. Vi fortsetter på 
A5 mot Frankfurt og Karlsruhe. Like ved A5 syd for Karlsruhe hadde 
vi booket rom hos Koffl  ers-Heuriger. Enkelt med parkering, fantastisk 
snitsel, øl, snaps og ikke minst deilige senger. Akkurat hva vi trengte etter 
73 mil. Vi var heldig og hadde lett overskyet vær, passe varmt og ”lite” 
trafi kk.

Gode råd, ta jevnlig pauser med hvile, masse drikke (vann) og noe mat. 
Ved dårlig sikt bruk refl eksvest. Bruk speilene. Bilene i venstre felt har 
som regel langt høyere hastighet enn deg. På grunn av mye veiarbeid må 
man være forberedt på lange køer gjennom Tyskland. Lurt å legge denne 
transportetappen til en søndag, når lastebilene har kjøreforbud. 

 Reisefølget er enig om at kl 9 er fast tid for avreise, hvis ikke annet blir 
avtalt. Etter frokost forsetter vi på A5 mot Basel, over på A1 gjennom 
Sveits og inn i Frankrike. Unngå Sveits. Vi måtte betale full veiskatt for 
noen få mil. Bortkastet. Samme gjelder blå motorveier med bomstasjoner. 
Finnes fl otte alternativ like ved.

Etappen denne dagen var på 50 mil og når vi nærmet oss Genève så vi 
snøkledde fj ell. Alpene. Den lange transportetappen gjennom Tyskland 
var over. Nå var det bare å nyte god mat, varme, sol og selvfølgelig; 
kronglete fj ellveier. Målet for dagen var Annecy et eventyr av en liten by 
ved foten av Alpene. Frankrikes svar på Venezia.

Nøt Annecy i lange drag. Her fantes alt en kunne ønske seg. Et sted jeg 
vil komme tilbake.

Etter Annecy valgte vi veien vest for Lac d’Annecy mot Albertville. 
En kjedelig vei med mye trafi kk. Bedre å velge fj ellveien på østsiden 
av innsjøen. Fulgte N90 mot Moustiers. Tok av og inn på N94 og over 
første fj ellpass, Col de la Madeleine, på 2000 moh. Fjorten dager tidligere 
passerte Tours de France her. Fortsatt norske fl agg på asfalten. Tid til en 
stopp med kake og espresso i solveggen.

Videre nedover krysset vi motorveien og kom inn på vei 526 over 
Col du Glandon på 1924 moh. Veien  førte oss inn på N85 rett sør for 
La Mure. N85 er den berømte Route Napoleon og den fulgte vi ned til 
Cannes ved Middelhavet. Dagens etappe ble på gode 31 mil. Det var 
varmt og sol. Temperaturen var opp i 34 grader. Slitsomt med en så lang 
fj elletappe. Ingen problemer med og sovne etter en god middag.

Sisteron er en liten by som ligger klemt mellom en høy kalkklippe og 
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en festning. Byen har fungert som en port til 
Provence. Vi dro videre mot Castellane, der vi 
tok en stopp på torget med drikke og espresso.

Herfra går vei 952 inn mot Grand Canyon du 
Verdon. Det måtte vi få med oss. Et fantastisk 
landskap bare dukker plutselig opp foran oss. 
Høye, bratte, tørre klipper med deilige asfalt på 
den svingete veien. Lunsj i en liten fj ellby med 
navnet Moustiers Ste-Marie er et must og må 
oppleves.

Etter mye leting fi kk vi parkert. Parkering var 
lagd i etasjer i fj ellveggen på utsiden av byen. 
Naturlig nok siden byen hang i fj ellet. Nølende 
gikk vi mot sentrum og der åpnet det seg en 
herlighet en sjelden fi nner. Vi fant en himmelsk 
restaurant drevet av en norsk dame og hennes 
franske mann. Fikk bord på terrassen som var 
dekt med blomster. Nydelig utsikt. Etter en 
deilig lunsj og en rask runde i byen måtte vi 
reise videre. 37 grader i stillestående luft  med 
MC-tøy på er ingen spøk.

Vi fullfører runden i fj ell landskapet og setter 
kursen mot Cannes. Etter kjøring i tett trafi kk 
gjennom Grasse kom vi fram til Cannes og 
Eden Hotel i handlegata Rue d’ Antibes. Etter 
litt kjøring på fortauet mot kjøreretning fi kk vi 
parkert i kjelleren. Dagens etappe ble på 27 mil.

Koser oss i Cannes med sol, tykk 
strandmadrass og egen beachboy. Middelhavet 
på dagtid og byen med alt den kan by på om 
kvelden. Nok av fete biler og høye hæler å se. 
Gamlebyen var også verdt et besøk.

Etter et par dager med luksus, shopping, 
palmer, strandliv, god mat og Chablis fulgte 
vi veien mot Nice. Der kom vi innpå vei 6202 
mot Digne, videre på vei 2205 mot Cime de 
la Bonnette, som ligger 2802 moh. Dette er 
Europas høyeste asfalterte vei, men den er ikke 
gjennomgående. Et eventyr av veier opp mot 
toppen og en fl ott utsikt. Like etter at vi forlot 
toppen kom vi over en liten restaurant der vi 
fi kk vi en deilig fransk lunsj under parasollene, 
i stekende sol og en rolig atmosfære.

Denne dagen skulle vi ikke lenger enn til 
Barcelonnette. Det var bare 17 mil så vi ankom 
tidlig (17mil) Motorsykkel uten koff erter 
ble for fristende og vi kunne ikke dy oss for 
en kveldstur. Deilig og kunne rase litt rundt 
i fj ellheimen. Etter en runde på 15 mil var vi 
over tre fj ellpass. Det sier litt om eldoradoet 
i de franske Alper. Vi tok vei 908 over Col 
d’Allos, som ligger på 2240 moh, videre ned 
til Colmars, der vi tok av på en liten vei der 
det stod skiltet mot Col des Camps, 2191 
moh. Dette passet skulle vise seg og bli et 
høydepunkt. Det var det mest krevende av alle 
fj ellpass jeg har kjørt. Helt pp høyde med Passo 
di Gavia i Italia. Nesten hele stigningen var 
skogkledd, med bratte og trange hårnålsvinger. 
En fantastisk karrig natur møtte oss på 
toppen. Alpemurmeldyr var de eneste levende 
skapningene vi traff  der. Det ga oss en merkelig 
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følelse av å være ved verdens ende. På vei hjem 
tok vi over Col de la Cayolle på 2327 moh. Ikke 
noe trafikk på kvelden, så vi koste oss stort. 
Sluttet dagen på torget med and på menyen. 
En perfekt sommerdag.

Neste etappe ble en skikkelig høyfjellsetappe. 
Vi startet med Col de Vars på 2109 moh, 
etterfulgt av Col d Izoard på 2360 moh. Begge 
på vei mot Briancon. Videre tok vi over over 
Col du Lautaret på 2058 moh. Tok en avstikker 
opp til Alpen Hutz, 1860 moh, som er yndet 
sted for syklister. Tilbake fulgte vi veien videre 
over Col du Galibier på 2642 moh, en rute 
det var en fryktblandet fryd og kjøre. Vilt og 
vakkert. En rask stopp med fotografering gikk 
turen raskt mot Valloire der vi tok kvelden. En 
koselig by preget av fjellsport. Dagens etappe 
ble på 27 mil. Fortsatt deilig vær, med sol og 
varme.  

Godt uthvilte følger vi Route de Grandes 
Alps, vei 902, videre mot Col de l’Iseran som 
ligger på 2770 moh, like før Val d’Isere. En 
koselig by som for det meste er bygd av stein. 
Her var det tid for kake og espresso.

Igjen ble det en avstikker. Vi ville nemlig ikke 
gå glipp av Col de Pt. St. Bernard, 2188 moh, 
som er et av grensepassene til Italia. 

Videre tok vi mot Bourg St-Maurice, over Col 
des Saisies, som ligger 1650 moh. Dagens mål 
var Chamonix. Hadde vært der før og gledet 
oss til en natt i en utrolig by der Mont Blanc 
majestetisk ruver idet fjerne. Vi var heldig og 
fikk oppleve en fantastisk solnedgang over 
fjellene. Etappen ble på 30 mil. 

Sa farvel til Chamonix for denne gang og 
fulgte vei 902 mot Lac Léman ved Genève. 
Der ender Route de Grandes Alps. Vi hadde 
med noen avstikkere fulgt vei 902 fra Nice 
og gjennom de franske Alpene. Det var med 
vemod vi forlater dem. 

Vi valgte å kjøre gjennom Frankrike mot 
Luxemburg, og etter 46 mil i 35 varme grader 
var det greit med overnatting.  Byen Epinal var 
ikke særlig imponerende, men så skulle det 
også mye til etter det vi hadde sett og opplevd 
de siste dagene. 

Etter en god middag og en god natt søvn, 
reiser vi tidlig mot Trier, der vi tok en pause 
med lunsj i den gamle tyske byen, med 
den kjente, sorte byporten, Porta Nigra, fra 

romernes tid. Vi hadde alt begynt turen 
gjennom Moseldalen, som går fra Bernkastel 
til Koblenz. Dalen har flere kjente vingårder og 
gamle slott dukketopp langs skråningen ned 
mot den brede elva Mosel, som slynger seg i 
store sløyfer gjennom middelalderlandsbyer 
fram mot Cochem. En koselig by som er verd 
et besøk. 

Vi nærmet oss Nurburgring og Nordsløyfa. 
Været var ideelt for en runde. Litt overskyet, 
passe temperatur og tørr asfalt.  Det var 
torsdag kveld og muligheter for ”mannen i 
gata” å prøve seg. Vi fikk av all bagasje og tok en 
runde, som kostet 26€ per pers. Det er en lang 
bane på ca 2 mil og den er ikke skiltet. Man må 
ha mange runder for og få noe mer ut av det, 
men det var gøy og ha kjørt banen. Bilene på 
banen har ekstrem høy fart, så følg godt med. 
Bruk speilene og slipp fram de som kjører fort.

Vi tok inn på Blaue Ecke, et kjent motorhotell 
i den lille byen Adenau, som ligger helt inntil 
Nordsløyfa. Her treffer vi en venninne av oss 
og det ble til at hun fulgte oss hjem. Dagens 
etappe ble på 45 mil. I Adenau sa vi farvel til 
fire av reisefølget vårt. De hadde arbeid som 
ventet,. Vi som ble igjen nøt livet i Adenau, 
byen med lyden av skrikende høyt turtall 
dagen lang. Tok en tur til banen, shoppet litt og 
så oss rundt. Dette område kalles Eifel og har 
duvende grønne åser fylt med eføy og løvtunge 
trær. Et deilig sted.

Da også vi måtte sette nesen hjemover tok vi 
raskt ut på A1, som vi fulgte til Hamburg. Vi 
valgte å overnatte like nord øst for Hamburg. 
Godt å hvile ut på den tyske landsbygda, med 

middag på terrassen. Etappen fra Adenau til 
Kiel var på ca 60 mil.

På kaia i Kiel er det som alltid en del venting 
for å få å kjørt om bord. Kl 10 00 dagen etter 
ankom vi Oslo. Når vi nærmet oss hjembygda 
møtte vi regnvær - ferieturens første og eneste. 
Fantastisk og få 450 mil i nydelig sommervær.

Det er en lang reise for oss i nord, men turen 
til Alpene og Middelhavet er verd det. Vi hadde 
bare 16 dager på oss og det er litt for lite. Det er 
ideelt med to eller flere netter på samme sted. 
Blir mer ro og en rekker å se seg rundt. 

Vi valgte hotell hele veien. Dette kostet 
i gjennomsnitt ca. 700 kr for dobbeltrom 
per natt. I Frankrike er det som regel ikke 
inkludert frokost i prisen. Vi valgte en høy 
standard og det var lurt. Kun et hotell svarte 
ikke til forventningene. Undertegnede stod for 
alle hotell bookinger. Brukte booking.com som 
er en super nettside der det enkelt går an og 
finne rimelige rom uten forhånds betaling eller 
depositum. 

Ved en annen anledning vil undertegnede 
velge bort Middelhavet. Vil heller prøve og 
finne et koselig sted ved innsjøen Lac de Saint-
Croix i Grand Canyon du Verdon eller byen 
Annecy og ta dagsturer.

Neste langtur sørover har vi planer om å kjøre 
Pyreneene fra Barcelona til San Sebastian, 
videre over fjellene mot Santiago. Er det noen 
som vil dele erfaringer om turer i dette område 
så send meg gjerne en epost. Oppfordrer også 
andre til å sende inn sine reiseopplevelser til 
MC-bladet. 
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Sommerdag i Annecy Vakre Cannes på den franske Middelhavskysten

Val dIsere


