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Rowerowy wyjazd do Włoch i Francji 

wrzesień 2016 

 

 

Plany wakacyjne na rok 2016 snuliśmy różne, ale Prowansja zawsze była jednym z najważ-

niejszych celów. Tym razem wakacje miały trwać trzy tygodnie. Po raz pierwszy rozłożyliśmy 

przejazd do miejsca docelowego na trzy dni; nie spieszyliśmy się zatem prawie wcale. Po raz 

pierwszy też wzięliśmy do Europy Zachodniej rowery. Wyjechaliśmy 10 września, wróciliśmy 

dopiero 2 października. 

Pierwszym celem wyjazdu było Livigno — to samo, do którego, jeżeli tylko możemy, jeździmy 

co rok na narty. Jola miała od paru lat życzenie zobaczyć to miejsce w lecie. A przy rezerwa-

cji noclegów wywiązał się taki dialog: 

- Ile nocy mamy tam nocować? 

- Cztery – odpowiedziałem. 

- Aż tyle? Co my tam będziemy robić? 

No i było tam co robić przez 3 dni, a pewnie jeszcze i dłużej. O tym za chwilę. 

Do Livigno jechaliśmy z noclegami w na Morawach i na przedmieściach Innsbrucka.  

Do Lechovic dojechaliśmy w sobotę późnym wieczorem, starczyło jeszcze dnia, żeby przejść 

się po wsi. Gdybyśmy byli wcześniej, pewnie byśmy 

odwiedzili jeszcze kilka winnic — bo z wina ten re-

gion Czech słynie. Natomiast w niedzielę rano w ko-

ściele sąsiadującym z naszym hotelikiem była msza. 

Kościół niewielki, ale pełny, młodzieży sporo, śpiewy 

całkiem udane — jak na podobno najbardziej atei-

styczny kraj Europy było całkiem po katolicku. Ko-

ściół nas zaskoczył rewelacyjnymi iluzjonistycznymi 

malunkami — nieomal nabraliśmy się i wzięliśmy 

malowane kolumny bocznych ołtarzy za prawdziwe. 

Nie ociągając się ruszyliśmy do Insbrucka, minęliśmy 

budzące nieustannie nasz sentyment górę Schafberg 

i Mondsee (tam oglądaliśmy w 1999 roku zaćmienie 

słońca) i wpadliśmy na krótkim niemieckim odcinku 

autostrady w solidne korki. Postaliśmy trochę i zde-

cydowaliśmy się przebić przez Alpy w okolice 

Innsbrucka bocznymi drogami. Trochę czasu nam 

jednak uciekło, dojechaliśmy więc na nocleg i prawie 

natychmiast pojechaliśmy do miasta, żeby jeszcze 

zobaczyć coś za dnia.  

Innsbruck nas rozczarował. Niby wszystko ładne, 

góry naokoło blisko, ale ani porywającej starówki, 

ani szczególnego klimatu w mieście nie odnaleźliśmy. 

Posnuliśmy się parę godzin, najbardziej utkwił w pa-

mięci widok z wieży miejskiej. Nawet nie chciało nam 

Lechovice—pełna iluzja, kolumny są 

malowane 

https://www.google.pl/maps/place/23030+Livigno,+Prowincja+Sondrio,+W%C5%82ochy/@46.5322111,10.1164885,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47836dfa067fe897:0x5b4999f522f8aacb!8m2!3d46.538636!4d10.1357319
https://www.google.pl/maps/place/Lechovice,+Czechy/@48.8644009,16.2011495,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4712ad4a02e4951d:0xdf8fd0d1bbbc3a8d!8m2!3d48.8728527!4d16.2218213
https://www.google.pl/maps/place/Schafberg/@47.7765477,13.4315157,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4776afe54469f541:0xaf7880ff7670d027!8m2!3d47.7765477!4d13.4337044
https://www.google.pl/maps/place/Mondsee,+Austria/@47.8327797,13.3519857,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4776a403b2d1f583:0x4d9ffdfb39a9730c!8m2!3d47.855591!4d13.3434218
https://www.google.pl/maps/place/Innsbruck,+Austria/@47.2854337,11.3087505,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479d6ecfe1f8ca73:0x9d201c7d281d9b0d!8m2!3d47.2692124!4d11.4041024
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się w Innsbrucku zostawać na obiad, szybciej niż przewidywaliśmy wróciliśmy na nocleg. 

Gościła nas para austriacko-amerykańska. Pewnie zaprzyjaźnilibyśmy się z nimi, gdybyśmy 

widzieli ich dłużej niż kilkanaście minut. 

Rano wyjazd w kierunku Livigno. Mieliśmy do celu bardzo blisko. Bez przeszkód wjechali-

śmy do Szwajcarii. Droga cały czas prowadziła w górę rzeki Inn. Niedaleko za granicą impuls 

chwili powiódł nas do 

lezącej na stromym zbo-

czu niewielkiej wioski 

Sent. Miejsce urocze, 

z tego co się zorientowa-

liśmy, punkt wypadowy 

wycieczek w Alpy. Warto 

tam pojechać na dłużej. 

Do Livigno w zimie do-

jeżdża się jedyną dostęp-

ną drogą przez słono 

płatny tunel pod górą 

Munt La Schera. W lecie 

jednak jest przejezdna 

droga prowadząca nao-

koło przez przełęcz Bernina. Wybraliśmy ten wariant, lekko zbaczając z trasy do St. Moritz. 

Legendarne miejsce! St. Moritz dzieli się na kurort i wieś (Dorf). Zaparkowaliśmy w kurorcie. 

Prawie wymarłe miejsce. Jeden wielki hotel, parę knajpek, niewiele przechodniów. Już byli-

śmy bliscy powrotu do auta, w końcu jednak wdrapaliśmy się na zbocze doliny do wsi. I to 

jak się okazało było prawdziwe centrum. Wieś to raczej już tylko z nazwy, spore miasteczko, 

zabudowa nowa, ale bardzo nieregularna z uwagi na ukształtowanie terenu. Prawie wszyscy 

przechadzali się po trotuarach w górskich butach, niektórzy nawet z kijkami. Takie szwaj-

carskie Krupówki…  

Przejazd z St. Moritz do Livigno wiedzie przez przełęcz Ber-

nina. Wzdłuż szosy ciągną się tory kolejki panoramicznej, 

która przekracza przełęcz i zjeżdża bardzo daleko na połu-

dnie do włoskiego Tirano. Reklama mówi: od lodowców do 

palm. Kilkakrotnie przekraczaliśmy tor kolejki, a parokrot-

nie mieliśmy też okazję sfotografować pędzący pociąg. Tak, 

pędzący! Mimo bardzo dużego nachylenia pociągi (w zasa-

dzie trochę większe tramwaje) naprawdę jeżdżą szybko!  

Zatrzymywaliśmy się dość często, szczególnie w okolicy 

samej przełęczy (2328 m). Widoki na Alpy niezwykłe. Kul-

minacją panoramy jest masyw Bernina (ponad 4000 m).  

Z przełęczy zjechaliśmy trochę, by ponownie wspiąć się na 

niewiele niższą przełęcz — Livigno (2315 m). To już granica 

włoska i początek „naszego” Livigno! Na górze chwila po-

stoju, krótki spacer na najbliższy pagórek i zjazd do wsi 

przez bramę pięknej tęczy. 

Skoro już zarezerwowaliśmy owe cztery noclegi, pora roz-

począć zwiedzanie Livigno i okolic. Pierwszego dnia 

(wtorek, 13 września) wycieczka rowerowa. Najpierw nie-

spieszny przejazd przez miejscowość, sporo postojów i na-

wrotów. Livigno okazało się równie gościnne i przyjazne 

latem, nasze zauroczenie miejscem  nie zmalało ani trochę! 

W dali wieża kościoła w Sent 

Sankt Moritz—na szlak! 

https://www.google.pl/maps/place/Sent,+Scuol,+Szwajcaria/@46.8314336,10.2742356,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4783381a2d9abf39:0xb0f12c15370753b3!8m2!3d46.8168332!4d10.3377292
https://www.google.pl/maps/place/Munt+La+Schera+Tunnel/@46.6385,10.2083113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47836b01aa90101f:0xab3cea1176c35e18!8m2!3d46.6385!4d10.2105
https://www.google.pl/maps/place/Sankt+Moritz,+Szwajcaria/@46.4860996,9.7719307,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478482076dc01a7b:0x279fdbbd3ec97825!8m2!3d46.4907973!4d9.8355079
https://www.google.pl/maps/place/Berninapass/@46.4107,10.0244113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478377b33e4ef9ff:0x7b8d24ae21d48afa!8m2!3d46.4107!4d10.0266
https://www.google.pl/maps/place/Berninapass/@46.4107,10.0244113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478377b33e4ef9ff:0x7b8d24ae21d48afa!8m2!3d46.4107!4d10.0266
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Wyjechaliśmy z Livigno 

w kierunku wczoraj przekro-

czonej przełęczy; jechaliśmy 

pod górę bez specjalnego wy-

siłku i dość niepostrzeżenie 

znaleźliśmy się na wysokości 

2100 m. Tu w zimie kończy 

się nartostrada, dalsza droga 

jest nieprzejezdna i nieod-

śnieżana. W takim miejscu 

decyzja mogła być tylko jed-

na – jedziemy dalej, aż na 

przełęcz. Nie wyglądało to 

z daleka szczególnie stromo. 

I tu zaczyna się opowieść o 

skarconej bucie autora. 

Z postoju na poziomie 2100 

wiódł w bok szlak turystycz-

ny na nieodległą przełęcz, 

jakieś 400 metrów do góry, 

cóż to jest? Poprosiłem Jolę, 

żeby poczekała, odpoczęła 

sobie, a ja w tym czasie 

„skoczę” na górę. Oczywiście 

skakanie w moim wydaniu 

zdecydowanie nie jest na jed-

nej nodze, więc to chwilę 

trwało. Widoki na górze (na 

granicy włosko-szwajcarskiej) 

były ładne, warto było. Zbie-

gałem na postój już dość rą-

czo. „Jola, to Ty już jedź, ja 

chwilę odpocznę i Cię dogo-

nię!”. Jola pojechała. A ja po-

czułem, jak po zbieganiu 

z góry zaczynają drżeć mi 

łydki z przeforsowania. I za-

czynam być trochę głodny… 

Oj tam, oj tam. 

Ruszyłem więc. Najpierw na-

wet całkiem żwawo, a potem 

mięśnie nóg po prostu odmó-

wiły posłuszeństwa. Coraz 

wolniej, za przeproszeniem 

pedał za pedałem, snułem się 

pod górę. Stawałem trzy razy. 

Dojechałem ledwo, ledwo… 

Już teraz rozumiem, co czują 

kolarze na górskich wyścigach i co to znaczy „odcięcie prądu”. Pożyteczna nauczka! 

Jola za to była z siebie dumna, bo pobiła swój rekord z brodą. Tak wysoko na rowerze jesz-

cze nie była. Odpoczęliśmy sobie w szwajcarskiej granicznej knajpce i zjechaliśmy do Livigno 

trasą wyczynową dla kolarzy przełajowych. Trasa była tak stroma, że pierwsze sto metrów 

(w pionie) zjazdu pokonaliśmy pieszo, ledwo utrzymując w rękach rowery. Potem za to już 

Widok z Przełęczy Livigno na południe (w oddali pasmo Bernina) 

Livigno 

Na przełęczy Livigno (2315 m) 
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było całkiem przyjemnie. W nagrodę obiad w pizzerii Bait dal Ghet, podobno najlepszej 

w Livigno. W zimie nie można tam się dostać, teraz byliśmy jedynymi gośćmi. Zostaliśmy 

poczęstowani dziwnymi trunkami — podobno to zwyczaj tego miejsca. Niezwykle sympatycz-

nie! 

Kolejnego dnia umyśliłem sobie dzień górski. Od doliny Livigno odchodzi dolina Federia, ze 

schroniskiem na wysokości ok. 2250 m. Dochodzi tam droga. Plan był taki: wstanę skoro 

świt, dojadę do schroniska rowerem, wejdę na najbliższą przełęcz (ponad 2900) i wrócę. Jola 

w tym czasie się wyśpi, wyjedzie po mnie jakieś dwie godziny i zejdziemy się koło schroniska, 

wrócimy razem. 

Wyjechałem więc wczesnym rankiem. Droga 

była bardzo widokowa, stawałem na sesje fo-

tograficzne, przy okazji odpoczywałem, bo 

było tu naprawdę stromo — nie to co dzień 

wcześniej. Najpierw asfalt, potem szuter, do-

piero po prawie dwóch godzinach dojechałem 

do schroniska. Zajęło mi to więcej czasu niż 

przewidywałem. Nie udało się jednak zawia-

domić Joli, żeby wyjechała nieco później, nie 

było zasięgu…  

Ruszyłem na przełęcz. Ścieżka dziurawa nieo-

mal. Wszędzie nory świstaków. A i one też tu 

i tam pojawiały się, świstały i znikały… 

W pewnym momencie podchodziłem z boku 

trzy osobniki. Stały w odległości kilku metrów 

od siebie. Gdy byłem dość blisko, rozległ się 

świst i cała trójka na komendę dała nura,  

każdy do osobistej nory.  

Ostatni fragment podejścia to przejście trawersem po osuwisku, dość nieprzyjemne. Pod sa-

mą przełęczą malownicze jezioro, a nad przełęczą – niewysokie szczyty. Postanowiłem więc 

i ja pobić swój rekord. Całe życie chodziłem po Karpatach, ewentualnie po Rile, więc nie było 

mi dane wejść na górę ponad 3000 m. A tu tak na oko szczyt tyle ma, więc dalej, w górę!  

Choć górka owa (3002 m) w porównaniu do okolicznych szczytów była niewielka (nawet na 

dokładnej mapie nie ma swojej nazwy), widoki z niej były wspaniałe, panorama 360 stopni. 

W kierunku południowym okolice Przełęczy Bernina i masyw o tej samej nazwie, we wschod-

nim zaś góry naokoło 

Livigno, pełne infra-

struktury narciar-

skiej. Odpocząłem 

chwilkę i bez ociąga-

n i a  w r ó c i ł e m . 

W schronisku byłem 

o piętnastej. 

Tymczasem Jola wy-

jechała planowo, do-

człapała się do schro-

niska i czekała, cze-

kała, czekała… Wyob-

raźnia zaczęła praco-

wać, ogromne alpej-

skie yeti i świstaki-

olbrzymy już mnie 

Czujne świstaki 

Bezkres Alp 
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niechybnie dopadły i zjadły, choć okaz ze mnie tłusty i łykowaty. Dwa dni trwało oddąsywa-

nie się…  Zjazd do Livigno pełen uroczych landszaftów.  

Wieczorem jeszcze mały rowerowy wypad nad zalew poniżej Livigno. Tam też było ładnie. 

Ostatniego dnia w Livigno miało być pochmurno i deszczowo. I tak się stało, rowery odstawi-

liśmy więc w kąt. Postanowiliśmy odbyć „małą wycieczkę górską”. Uzbrojeni w sztormiaki 

ruszyliśmy w kierunku góry La 

Pare, wznoszącej się od północy 

nad miastem. Po drodze wizyta 

w mleczarni. Przez fabrykę można 

przejść się wydzielonym koryta-

rzem, zajrzeć przez okna do hal 

i obejrzeć małą izbę pamięci mle-

czarza, na koniec kupić miejscowe 

wyroby. 

Podejście pod La Pare od mniej 

więcej połowy pokonaliśmy w sąż-

nistym deszczu. Najpierw droga 

przez łąki, potem las, na końcu 

alpejskie łąki pokonywane na 

przełaj. Dotarliśmy do drogi pro-

wadzącej już dość łagodnie grzbie-

tem na szczyt La Pare. Co chwila 

przy drodze krzyże — jak się oka-

zało stacje drogi krzyżowej. Ostat-

nia stacja na szczycie (2392 m), 

w czasie naszej na nim bytności zupełnie otoczonym chmurami. Nie było widać nic na kilka-

naście metrów. Oczywiście po zejściu z wierzchołka wprawdzie nieśmiało, ale słońce wyjrza-

ło. 

Zeszliśmy na przełęcz do miejscowości Trepalle, do-

skonale nam znanej z trasy narciarskiej, napiliśmy 

się kawy i spokojnie doszliśmy do Livigno. Uroczyste 

zakończenie pobytu w Alpach uczciliśmy ponowną 

wizytą w Bait dal Ghet.  

Kolejne dwa noclegi planowaliśmy w Chamonix. Na-

wet w planach był podjazd kolejką na Mont Blanc, 

albo inne alpejskie wyczyny. Pogoda jednak popsuła 

się w całych Alpach. Wyjazd w jeszcze wyższe góry 

nie miał większego sensu. Odwołaliśmy zaplanowane 

noclegi i trochę przypadkiem wybraliśmy jako region 

zastępczy Piemont, gdzieś na południe od Turynu. 

Uznaliśmy, że tam pogoda będzie znośna. Krótki re-

search wskazał nam na okolice miasta Alba. Poszu-

kiwanie noclegu przyniosło decyzję: jedziemy do Na-

rzole. 

Zatem w drogę. W pochmurny dzień znów pokonali-

śmy przełęcz Livigno, wjechaliśmy do Szwajcarii 

i wzdłuż torów znanej nam już szwajcarskiej kolei 

panoramicznej z 2300 metrów zjechaliśmy na 100 

metrów nad poziom morza do miejscowości Tirano. 

Dalej najpierw wąskimi, zatłoczonymi drogami, 

a później autostradami przebiliśmy się przez okolice 

Dolina Federia 

Matka Boska czuwa nad Livigno 

https://www.google.pl/maps/place/Tirano,+Prowincja+Sondrio,+W%C5%82ochy/@46.2187648,10.1456893,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4783a34a565149a1:0x40678022e66efe0!8m2!3d46.2063314!4d10.1860151
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Mediolanu. GPS nam mówił jedno, myśmy go uparcie nie słuchali (zapewne pani w tablecie 

mełła pod naszym adresem najcięższe przekleństwa), koniec końców wydarliśmy się z pasz-

czy mediolańskiej hydrze i śmiało popędziliśmy na południe.  

Było w miarę wcześnie, więc nastąpił naturalny skok w bok. Nieopodal szosy na wzgórzu 

wabiły nas wieże kościoła. Nie trafiliśmy na owo wzgórze od razu, ale wysiłek nie był darem-

ny. Isola d’Asti, bo tak się nazywa miejscowość, była idealnym przywitaniem z Piemontem. 

Kościół, niewielki plac, spokojna 

ulica wiodąca przez miasto, sym-

patyczne buongiorna wymieniane 

z nielicznymi mieszkańcami… Na 

końcu drogi, na zboczu cmentarz. 

Widzieliśmy już taki w Livigno. 

Wielopiętrowe katakumby z przy-

gotowanymi otworami na znorma-

lizowane skrzynki z trumnami. 

Służbowe drabiny do wizyt do gro-

bów na wyższych piętrach. Infra-

struktura elektryczna dostarczana 

do każdego nowego lokum: każdy 

może podłączyć sobie wieczną 

lampkę ledową dla uczczenia bli-

skiej osoby… Jak tam musi wy-

glądać święto zmarłych! Niewielki 

plac cmentarza zapewne jest wy-

pełniony po brzegi. Niektórzy się 

może i modlą, ale poza tym jest 

tam gwarno i swojsko. Swoista wspólna impreza dwóch światów… Chciałbym to kiedyś zo-

baczyć. 

Z Isola d’Asti pojechaliśmy przez kolejne winne wzgórza do Narzole. Przywitała nas sympa-

tyczna Sylwia. Trafiliśmy do fabrykanta wina! Po jednej stronie podwórka stał obszerny dom, 

po drugiej zaś hala z miejscem na przechowywanie wina i jego butelkowanie. Marka Bartolo, 

zapamiętajcie! Rodzice Sylwii okazali się niezwykle sympatycznymi ludźmi, nie przeszkadza-

ło nam nawet to, że nie znali angielskiego tylko trochę mniej niż my włoskiego. Dogadywali-

śmy się bez problemów. A mieliśmy dużo okazji do rozmów, bo nasz pobyt zawierał w kon-

trakcie śniadania! Pierwsze na naszą prośbę było na słono, drugie na słodko. Sery, wędliny, 

pieczywo, lody…  

Sobota to wycieczka rowerowa po 

okolicy. Celem były trzy miejsco-

wości: Cherasco, La Morra i Ba-

rolo. Cherasco wg przewodników 

to centrum antyków i miejsce 

produkcji czekoladowego przy-

smaku baci (czyli całusy). La 

Morra – średniowieczne mia-

steczko pełne zaułków. Barolo – 

no cóż, podobno powinniśmy 

wiedzieć, co to Barolo. Znamieni-

te włoskie wina, mekka znawców 

tego trunku, butelki dochodzące 

w wartości do tysięcy euro. Przy-

znamy bez bicia, o Barolo dowie-

dzieliśmy się dzień przed wy-

cieczką. Wyczytaliśmy, że rocznik 

Isola d’Asti 

W rozlewni wina Bartolo w Narzole 

https://www.google.pl/maps/place/14057+Isola+d'Asti,+Prowincja+Asti,+W%C5%82ochy/@44.8298189,8.1834972,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x47878d2e1ad0578d:0x405e67d473cb5c0!8m2!3d44.82354!4d8.1830669
https://www.google.pl/maps/place/Narzole,+Prowincja+Cuneo,+W%C5%82ochy/@44.5965783,7.8372049,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12d2a8cb046cbfad:0x8543e95608a87b90!8m2!3d44.5894156!4d7.8612767
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2012 się nie udał, za to 2013 jest wyśmienity. Postanowiliśmy podczas ewentualnej degusta-

cji, jeżeli natrafimy na rocznik 2012 wydać z siebie odpowiednie lekceważące „phi”, a przy 

2013 mlaskać i przewracać oczami.  

To były plany. A co z nich wyszło? Cherasco było ładne, ale nie aż tak, żeby się nad nim roz-

pływać. Antyki to głównie drogie ciężkie meble albo inne świeczniki. Posnuliśmy się po mie-

ście ze dwie godziny, ale nic z tego specjalnego nie wynikało.  

Do La Morra musieliśmy się mozolnie wdrapać. Miasteczko jest na wysokim wzniesieniu, 

jakieś 400 metrów ponad najniższym punktem drogi. Ale warto było. Istotnie ładne sympa-

tyczne ulice, piękny widok z tarasu na Piemont. A przy okazji duchota, coraz większa. Szła 

burza. Zgraliśmy idealnie jej nadejście z początkiem uczty w miejscowej knajpce, w której 

grali stare kawałki Jethro Tull.  A po burzy… widoki były ładniejsze, a kontrasty wyraźniej-

sze.  

Barolo leży w dolinie. Zjechaliśmy 

do miasteczka w wielkim pędzie, 

w samą porę przed kolejnym ata-

kiem ulewy. Wyposażeni w pelery-

ny rozpoczęliśmy zwiedzanie licz-

nych sklepów z winami, raz czy 

dwa degustując to i owo. Na rocz-

niki 2012 lub 2013 nie trafiliśmy. 

Na koniec szybka kawa i powrót 

do Narzole — nie taki prosty, naj-

pierw paręset metrów w górę, po-

tem długi zjazd i finalny podjazd. 

Pioruny wciąż smagające Piemont 

tu i tam motywowały nas do szyb-

kiej (na miarę naszych możliwości) 

jazdy. 

Jeszcze trzeba wspomnieć o po-

rannym zwiedzaniu fabryczki na-

szych gospodarzy. Na półkach 

obejrzeliśmy starannie przechowy-

wane butelki po winie marki Ber-

tolo sprzed wielu dekad. W kącie stał wóz do przewozu wina 

z lat czterdziestych z nabitymi corocznymi blaszanymi dowo-

dami opłacenia stosownego podatku. A w części nowszej pełna 

linia butelkowania wina, uruchomiona dla nas na pokaz.  

W niedzielę rano należało się zebrać w dalszą drogę. Ale naj-

pierw poszliśmy na mszę. Okazało się, że na rynku przy ko-

ściele rozłożył się targ. Kilkadziesiąt stoisk — od tradycyjnej 

żywności po chińszczyznę.  

Koło 11 ruszyliśmy. Mieliśmy przed sobą wiele kilometrów. 

Zatrzymaliśmy się celowo tylko raz — w Vernante — mieście 

Pinokia, o czym dowiedzieliśmy się od naszych gospodarzy 

w Narzole. Pinokio do Vernante zawędrował dzięki swojemu 

twórcy, pochodzącemu stąd rysownikowi Attilo Mussino. Dla 

uczczenia artysty w całym mieście wymalowano ponad setkę 

murali obrazujących przygody Pinokia.  

Z Vernante do granicy francuskiej było już tylko parę kilome-

trów. Chwile odstaliśmy na granicy włosko-francuskiej przed 

La Morra 

Narzole. Zakupy zrobione. 

https://www.google.pl/maps/place/12062+Cherasco+Prowincja+Cuneo,+W%C5%82ochy/@44.6449684,7.8540424,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12d2a95a95a324b5:0x405a163254b82902!8m2!3d44.64724!4d7.858192
https://www.google.pl/maps/place/12064+La+Morra+Prowincja+Cuneo,+W%C5%82ochy/@44.6373546,7.9199558,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12d2ae6ec3372ce7:0x799e57639790df6f!8m2!3d44.6389416!4d7.9338054
https://www.google.pl/maps/place/12060+Barolo+Prowincja+Cuneo,+W%C5%82ochy/@44.6102677,7.9398592,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12d2ae3516e5afc3:0x405e67d473ca340!8m2!3d44.6088032!4d7.9403041
https://www.google.pl/maps/place/12019+Vernante,+Prowincja+Cuneo,+W%C5%82ochy/@44.2448579,7.5306261,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cd715d439b2a43:0x389e483580f55481!8m2!3d44.2432173!4d7.5339823
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tunelem, zwężonym na okoliczność robót drogowych. Lokalną drogą przebiliśmy się znów na 

chwilę do Włoch, do autostrady Genua – Marsylia. Przed nami już Francja na najbliższe dwa 

tygodnie.  

Jedziemy szeroką autostradą do pierwszych francuskich automatycznych bramek. Podjeż-

dżamy i… rozlega się nagle wielki 

łomot! Pracownik drogowy nawet 

się obejrzał leniwie, ale na tym 

poprzestał. A ja patrzę w lusterko 

i cóż widzę? Zaporę dla samocho-

dów wyższych niż 2 metry. A my 

z rowerami na bagażniku śmiało 

mieliśmy pewnie ponad 2,70! Je-

dziemy dalej. Po pół godzinie pod-

jechaliśmy do kolejnych bramek 

i zupełnie zgłupieliśmy. Piktogra-

my nieoczywiste, zupełnie nie 

wiadomo, co i jak. A prawie 

wszystkie bramki dla dwume-

trowców. Cóż wtedy robi Polak? 

„Jolka, wysiądź i patrz czy nic się 

nie urywa, a ja powoli przejadę”. 

I tak się stało, tym razem nie po 

czołgowemu, pokonaliśmy prze-

szkodę. Kamera patrzyła na nas 

czujnym okiem. Gdyby ktoś to 

nagrał i puścił na Youtube, miałby świat niezły ubaw, jak to Polacy-buracy w cywilizowanym 

świecie omijają szlabany. Czekałem nawet z niepokojem, czy jakiś mandat z Francji nie 

przyjdzie, ale do dziś nic się nie wydarzyło. Chyba ujdzie nam płazem. Jak potem wydeduko-

waliśmy, Francuzi koło Marsylii nie przewidują czegoś takiego, jak bagażnik rowerowy na 

dachu. Masz samochód wyższy — płać jak za ciężarówkę i już.  

Na szczęście w naszej wycieczce mieliśmy asekuracyjny bagażnik na klapę bagażnika. Na 

najbliższym postoju przełożyliśmy rowery na tył. Od tej pory, jak pewnie się domyślacie, ani 

razu na żadnej autostradzie we Francji dwumetrowych bramek już nie było… 

Naszych zderzeń z kulturą fran-

cuskich dróg to jeszcze nie był 

koniec. Zapragnęliśmy zatanko-

wać. Automaty kazały nam naj-

pierw włożyć kartę, podać pin… 

jakoś to nie wyglądało zrozumiale. 

Jola poszła więc negocjować do 

operatora. Zapłaciła z góry 30 eu-

ro za pobranie paliwa z konkret-

nego dystrybutora o numerze 5. 

Hmmm. Stanowisko było aktual-

nie zajęte. Poczekaliśmy, aż się 

zwolni, włożyliśmy pistolet do ba-

ku i… poleciało paliwo. Nie moż-

na normalnie, jak w każdym in-

nym kraju świata? Francja powi-

tała nas mało przyjaźnie. 

Do Chateaurenard koło Awinionu 

dojechaliśmy o zmierzchu. Dzięki 

Vernante, ścienny malunek z bajki o Pinokiu 

W Chateaurenard z Williamem 

https://www.google.pl/maps/place/13160+Ch%C3%A2teaurenard,+Francja/@43.8828506,4.7993422,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b5ee54d242581d:0x83416532f6907b6!8m2!3d43.8820059!4d4.855685
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GPS-owi bez trudu znaleźliśmy właściwy dom. Tylko że dom był zamknięty. Gospodarz na 

telefon nie odpowiadał. Postaliśmy chwilę. Na sąsiedniej posesji pojawił się śniady mężczy-

zna. Zawołaliśmy, podszedł, dowiedział się o co chodzi. Sięgnął za doniczkę na parapecie, 

wyjął klucz i wpuścił nas do domu pod nieobecność gospodarza, który niedługo też się poja-

wił. Tak się zaczęła gościna u Williama. 

William to pół-Algierczyk, pół-

Francuz. Urodzony już we Francji 

wesoły człowiek koło trzydziestki, 

pracownik pogotowia ratunkowe-

go. Mieszka w małym domku: dwa 

pokoje, salon i kuchnia. W jed-

nym pokoju on, w drugim my. 

„Wychodzę wcześnie do pracy, nie 

przejmujcie się, zostawcie kluczyk 

za doniczką na parapecie”. Tak 

zrobiliśmy kolejnego dnia przed 

południem, wyruszając na pierw-

szą z wycieczek rowerowych po 

Prowansji. Celem był Awinion. 

Droga do Awinionu była mało 

przyjemna, jechaliśmy głównymi 

szosami. Powstrzymywały nas po-

dmuchy mistrala — ciepłego pół-

nocnego wiatru. Wiało tak mocno, 

że na moście na rzece Durance przed miastem nie odważyliśmy się jechać po wąskim chod-

niku. Rzucało nami i rowerami i tak dość mocno. W centrum zostawiliśmy rowery na głów-

nej ulicy i w ciągu paru godzin zwiedziliśmy całe miasto. Adam nas uprzedzał, że nam się 

nie spodoba. Rzeczywiście mało atrakcji, poza słynnym mostem w Awinion. W zasadzie to 

teraz jest półmost. Spędziliśmy jednak na nim ponad godzinę, sumiennie wysłuchując opo-

wieści z audioprzewodnika (po polsku).  

W Awinionie mieszka sporo ludności o ciemniejszych odcieniach skóry, wszystko jednak wy-

gląda na poukładane i spokojne. Tylko raz dopadł nas z tyłu wrzaskliwy klakson samochodu 

wiozącego rozbawioną raczej południową młodzież. Radio grało ile fabryka dała, samochód 

jechał takoż szybko. W sumie nic nie byłoby w tym dziwnego, szczególnie na południu Fran-

cji, gdyby auto nie było na… siedleckich numerach. 

Po drugiej stronie Rodanu jest miasto Villeneuve-les-Avignon. Przeprawiliśmy się przez Ro-

dan, wdrapaliśmy się na wzgórze zamkowe, pocałowaliśmy klamkę twierdzy, wszak był to 

poniedziałek. Powrót do Avignon był trochę naokoło, udało się nam nieco pobłądzić.  

Awinion nas na tyle rozczarował, że nawet nie jedząc w mieście obiadu, wróciliśmy do Cha-

teaurenard. Tym razem z wiatrem. Wieczorem zdążyliśmy zwiedzić zamkowe wzgórze z bar-

dzo uroczym niewielkim parkiem. W przyzamkowej knajpce chcieliśmy się nawet napić ka-

wy, ale zastaliśmy napis „W czasie deszczu i mistrala bar nieczynny”. A wiało jeszcze solid-

nie, uspokoić się miało dopiero jutro wieczorem. 

Wtorek to dzień pierwszej regularnej całodniowej wycieczki rowerowej po Prowansji. Główny 

cel: akwedukt Pont du Gard. Podjechaliśmy samochodem około 30 km do miejscowości Col-

lias. Tam, biorąc przykład z Francuzów, zaparkowaliśmy na placu na przedmieściu, bezpo-

średnio przed tabliczką „Obszar płatnego parkowania”. To jest — jak się Jola doczytała —  

francuski sport. Jak zaparkować, żeby nie płacić…  

Pont du Gard to miejsce naprawdę godne zwiedzenia. Po pierwsze sama konstrukcja wia-

duktu nad rzeką Gard, składająca się z piętrowych coraz gęstszych kamiennych przęseł robi 

Most w Awinion 

https://www.google.pl/maps/place/Awinion,+Francja/@43.9415356,4.763213,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b5eb8739bc9d07:0xe6429b6efa1d7b36!8m2!3d43.949317!4d4.805528
https://www.google.pl/maps/place/Villeneuve-l%C3%A8s-Avignon,+Francja/@43.9776082,4.7569352,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b5eb6a82264a19:0x4078821166b32e0!8m2!3d43.96341!4d4.796959
https://www.google.pl/maps/place/Awinion,+Francja/@43.9415356,4.763213,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b5eb8739bc9d07:0xe6429b6efa1d7b36!8m2!3d43.949317!4d4.805528
https://www.google.pl/maps/place/Akwedukt+Pont-du-Gard/@43.9475698,4.5327713,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b5c8c248e704d5:0x26b17319f386eae2!8m2!3d43.947566!4d4.53496
https://www.google.pl/maps/place/30210+Collias,+Francja/@43.9494034,4.43683,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b5cbdfbd9f8173:0x9340043e554c3356!8m2!3d43.952824!4d4.478372
https://www.google.pl/maps/place/30210+Collias,+Francja/@43.9494034,4.43683,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b5cbdfbd9f8173:0x9340043e554c3356!8m2!3d43.952824!4d4.478372
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wrażenie. Warto jednak sobie wyobrazić rozmiar całego przedsięwzięcia. Rzymianie musieli 

zaprojektować około pięćdziesięciokilometrowy akwedukt tak, aby zachować minimalny spa-

dek (woda płynie tylko w dół). Trzeba było przeprowadzić całą trasę przez mocno pagórkowa-

ty teren. Wymagało to skonstruowania wiaduktów, wydrążenia tuneli w skałach, zbudowa-

nia nasypów, wydrążenia wykopów…  

Pont du Gard to dziś wielkie 

przedsięwzięcie komercyjne. Wy-

stawy, sklepiki, naleśniki itp. Po 

obowiązkowym oddaniu czci boż-

kom komercji (złożyliśmy ofiarę 

w postaci zjedzonego naleśnika) 

ruszyliśmy do sąsiedniego mia-

steczka Castillon-du-Gard. Była 

pora sjesty, więc miejscowość 

była zupełnie opustoszała. Tylko 

w przedszkolu znajdującym się 

w murach dawnego kościoła od-

chodziło sprzątanie. Może chcecie 

pomóc? — zażartowały panie, 

skutecznie nas wystraszając. 

Główny cel wycieczki za nami. 

Pozostało zrobienie pętelki do 

samochodu. Wielkość pętelki była 

uzależniona od czasu — nie było 

go bardzo dużo, bo Pont du Gard 

zajął nam więcej godzin niż się spodziewaliśmy. Ruszyliśmy do Valliguieres. Skusiliśmy się 

na przejazd szlakiem turystycznym pieszym. Początek był obiecujący, później zaczął się pod-

jazd po drodze wysłanej drobnym usuwającym się spod kół żwirem. Skończyło się na prowa-

dzeniu rowerów przez ponad kilometr. 

Jedna miejscowość, druga, podjazd, zjazd, podjazd, zjazd. Powoli do przodu. Wiatr jeszcze 

dawał się we znaki, ale zdecydowanie słabł. Na szczęście był wrzesień, więc nie było szcze-

gólnych upałów. Czas się kurczył, więc jedyną miejscowością, jaką postanowiliśmy zwiedzić, 

było Saint-Quentin-la-Poterie. Miejscowość polecił nam nasz gospodarz. Na kilku uliczkach 

znajdowało się kilkanaście pracowni garncarskich, wytwarzających wszelkie rodzaje glinia-

nych naczyń i ozdób. Można było wydać majątek, ale na szczęście byliśmy na rowerach. Łup 

był więc dość skromny. 

Jeszcze Uzès. Największe miasto na trasie, potrakto-

wane przez nas bardzo po macoszemu. Przejazd głów-

nym deptakiem, szybka wizyta w markecie i powrót 

do auta. Musieliśmy wrócić doń przed zmierzchem. 

Nasze rumaki nie miały oświetlenia. Codziennie obie-

cywaliśmy sobie zamontować lampki na kolejny 

dzień. I tak zostało do końca wyjazdu… 

Kolejny dzień to pierwszy z planowanych targów. Tar-

gi miejskie w Prowansji odbywają się w danym mie-

ście w konkretny dzień tygodnia. W taki dzień na wy-

znaczone miejsce zjeżdżają się kupcy obwoźni z całego 

regionu swoimi specjalizowanymi samochodami 

i rozstawiają towar. Pierwszy taki targ odwiedziliśmy 

w Saint-Remy-de-Provence. Do miasteczka z naszego 

noclegu było kilkanaście kilometrów. 

Pont du Gard 

Francuski klasyk 

https://www.google.pl/maps/place/30210+Collias,+Francja/@43.9494034,4.43683,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b5cbdfbd9f8173:0x9340043e554c3356!8m2!3d43.952824!4d4.478372
https://www.google.pl/maps/place/30210+Valligui%C3%A8res,+Francja/@44.0089094,4.5534031,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b5b80c07c5d0a9:0x1b0ee00976fca07c!8m2!3d44.006745!4d4.578701
https://www.google.pl/maps/place/30700+Saint-Quentin-la-Poterie,+Francja/@44.0571708,4.4047804,12.75z/data=!4m5!3m4!1s0x12b5b45833c25e85:0x4078821166b3660!8m2!3d44.045383!4d4.440771
https://www.google.pl/maps/place/30700+Uz%C3%A8s,+Francja/@44.0289599,4.3810141,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b5b540670db467:0x4078821166b33f0!8m2!3d44.01211!4d4.419946
https://www.google.pl/maps/place/13210+Saint-R%C3%A9my-de-Provence,+Francja/@43.7816056,4.7754367,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b5e431ac6048f3:0xb5f2d15b520e77dd!8m2!3d43.788652!4d4.831343
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Targ to mieszanka produktów regionalnych oraz ogólnoeuropejskiej tandety. Czynne są też 

miejscowe sklepy oferujące rozliczne towary. Stragany rozlokowano na sąsiadujących ze so-

bą placach. Zeszło nam kilka godzin w wyborze serów, wędlin, oliwek, rozwodzeniu się nad 

rzeczami mniej i bardziej potrzeb-

nymi, przysłuchiwaniu się gru-

pom muzykantów. Pierwszy raz 

też mieliśmy okazję przyjrzeć się 

prowansalskim specjalnościom —  

serom, wędlinom, owocom, olej-

kom. 

Przyszła pora na wycieczkę. Naj-

pierw solidny podjazd i szybki 

zjazd do miejscowości Maussane. 

Spędziliśmy tam sporo czasu. 

Szukaliśmy atrakcji opisanych 

przez przewodniki, ale owe atrak-

cje nie były tak zachwycające, jak 

można było się tego spodziewać. 

Nizinną łagodną drogą pojechali-

śmy w kierunku Fontvieille. Po 

drodze kolejny akwedukt, a na 

obrzeżach miasta, po pokonaniu 

niewielkiego podwyższenia — wia-

trak Alfonsa Dueta. Teraz została już tylko główna atrakcja wycieczki — wykute w skale 

miasto Les-Baux. Wg mapy można było się dostać do niego lokalną drogą, nieco krótszą. Po-

jechailśmy więc. Po kilku kilometrach pojawiła się tabliczka „droga prywatna”. Hmmm, to 

jeszcze nic takiego. Droga przeszła w szuter, lepszej, potem już gorszej jakości. Napotkany 

tubylec na pytanie o Les-Baux obejrzał krytycznie nasze rowery i z grubsza opisał drogę. Na-

stępny zatrzymany tylko dlatego, że byliśmy cudziemcami, nie kazał nam zawracać z prywat-

nej ziemi. A droga była coraz mniej wyraźna… Żaden tablet ani komórka nie dawała nadziei 

na osiągnięcie celu. Zawróciliśmy i jak niepyszni podjechaliśmy do Les-Baux główną drogą. 

Cenna godzina stracona. My oczywiście bez latarek, więc zobowiązani do powrotu do St. Re-

my przed zmierzchem. Nie starczyło już dnia, aby zwiedzić wszystkie zakątki, szczególnie 

wejść na górne mury miasta (za opłatą). A Le Baux to szczególne miejsce. Kiedyś to była gru-

pa solidnych skał — takich miejsc 

jest w okolicy więcej. Ktoś kiedyś 

postanowił w tych skałach wykuć 

miasto. Ulice, domy, schody… Do 

dziś zachowało się niewiele, a sta-

łych mieszkańców jest zapewne 

tylko kilkoro. Miasto żyje dla tu-

rystów i z turystów.  

Z Les-Baux po ostrym i szybkim 

zjeździe dojechaliśmy do St. Re-

my. Przy samochodzie byliśmy 

praktycznie po ciemku. 

To była ostatnia wycieczka podej-

mowana z bazy w Chateaurenard. 

Pora na przegrupowanie. Kolejne 

Targ w Saint Remy 

Les Baux 

https://www.google.pl/maps/place/13520+Maussane-les-Alpilles,+Francja/@43.7159032,4.802993,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b5e184a235892d:0xb1d5fb45cc8401a5!8m2!3d43.721723!4d4.804197
https://www.google.pl/maps/place/Fontvieille,+Francja/@43.7264198,4.5980555,11.75z/data=!4m5!3m4!1s0x12b5dfb5de497e57:0x1ef70cc6377a38ce!8m2!3d43.725522!4d4.70941
https://www.google.pl/maps/place/13520+Baux-de-Provence,+Francja/@43.7491972,4.7700046,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12b5e15dd86ab221:0x40819a5fd9704e0!8m2!3d43.743887!4d4.795495
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miejsce noclegu to Apt, we wschodniej części Pro-

wansji, zwanej Luberon. Ruszyliśmy tam nazajutrz. 

Do Apt nie było zbyt daleko, może z 50 km. Droga 

zajęła nam cały dzień. Najpierw zatrzymaliśmy się 

w L’Isle-sur-la-Sorgue. Mieliśmy zwiedzić miasteczko, 

ponoć ładne. Może i ładne, ale mało co było widać 

zza straganów. Okazało się bowiem, że wdepnęliśmy 

w targ, który w tym mieście właśnie jest we wtorki. Ci 

sami sprzedawcy, co w Saint-Remy, te same produk-

ty. Cała starówka zasłana straganami. Niby to samo, 

ale jednak inaczej i trochę nas wciągnęło. Kilka go-

dzin minęło dość szybko. Mieliśmy po paru godzi-

nach serdecznie dość, więc gdy już wyrwaliśmy się 

z targowiska, dla odmiany zatrzymaliśmy się w ma-

łym, niepozornym miasteczku Lagnes. Była siesta, 

więc było sennie. W jedynej otwartej kafejce wypili-

śmy kawę, napisaliśmy kartki i nabraliśmy sił do 

zwiedzania kulminacji tego dnia — Gordes. 

Gordes położone jest na skarpie zbocza nad głębokim 

wąwozem. Z drugiej strony urwiska wygląda bardzo 

malowniczo. Nauczeni doświadczeniem poprzednich 

miast zaparkowaliśmy z dala od centrum — i warto 

było, bo mogliśmy przespacerować się skrajem urwi-

ska i podziwiać miasto z wielu stron. Samo miastecz-

ko – jak wiele innych: dom jeden przy drugim, wąskie strome kamienne uliczki, pełno skle-

pów z pamiątkami, regionalnym jedzeniem, knajpy, kawiarnie i mnóstwo turystów, sporo 

z Dalekiego Wschodu – a ci mają szczególne upodobanie do robienia sobie zdjęć na każdym 

kroku i na każdym tle. To wszystko tworzy nastrój — na pewno nie można powiedzieć, że 

niepowtarzalny. Powtarzalny jak najbardziej, ale oby tak wszędzie powtarzalnie było. 

Z Gordes już prosto pojechaliśmy do Apt. Krótkie zakupy przed miastem i poszukiwanie na-

szej kolejnej przystani. Nie błądziliśmy ani trochę. Trafilismy do zwariowanej pary o wyglą-

dzie posthippisowskim, otwartej, przyjaznej, o trudnych imionach, które — przyznaję ze 

wstydem — wyszły mi z głowy. Oboje rodem z Bretanii, oboje z rozbitych małżeństw, z dzieć-

mi z pierwszego i drugiego małżeń-

stwa. Przez ich przewijały się ich 

dzieci, koledzy i koleżanki dzieci, 

koledzy i koleżanki kolegów i kole-

żanek dzieci itd. Gwarno i rojno. 

Pierwszego dnia zaprosili na lamp-

kę wina, drugiego na kolację, po 

której biesiada przeniosła się do 

studia muzycznego. W garażu per-

kusja, z pięć gitar, klawisze, kon-

sola… Trochę pograliśmy razem, 

trochę osobno. Nie był to żaden 

muzyczny odlot, ale po kilku kie-

liszkach wina to tak naprawdę nie 

ma specjalnego znaczenia.  

Po przyjeździe wieczorem zdążyli-

śmy zrobić jeszcze krótki spacer 

po starej części miasta — było doń 

nie dalej niż 10 minut. A rano 
Gordes 

Pora obiadu  

https://www.google.pl/maps/place/84800+L'Isle-sur-la-Sorgue,+Francja/@43.9197877,4.8918328,11.25z/data=!4m5!3m4!1s0x12b5f5ee23b7a5cf:0x1dd5e5d1d1d7e16d!8m2!3d43.91419!4d5.057106
https://www.google.pl/maps/place/Lagnes,+Francja/@43.9043552,5.0830286,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ca0961ed26e555:0x40819a5fd8fc340!8m2!3d43.893979!4d5.114628
https://www.google.pl/maps/place/84220+Gordes,+Francja/@43.9074281,5.1690168,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ca0dc30dc4b6cd:0x6cf8370fce926027!8m2!3d43.911315!4d5.200176
https://www.google.pl/maps/place/84400+Apt,+Francja/@43.9074281,5.1690168,13z/data=!4m5!3m4!1s0x12ca1610f9902ed5:0x40819a5fd8fc6f0!8m2!3d43.876452!4d5.395439
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pierwsza wycieczka rowerowa w kierunku lawendy, 

ochry i gór, których w części zachodniej jest dużo 

mniej.  

Z Apt w kierunku zachodnim prowadzi ścieżka rowe-

rowa, zbudowana na nasypie dawnej kolei. Pociągów 

nie ma, torów też nie, gdzieniegdzie tylko zachowały 

się stacyjki. Taką to piękną rowerową trasą począt-

kowo, a później wąskimi lokalnymi szosami dojecha-

liśmy do czegoś w rodzaju skansenu wydobywczo-

artystycznego. To pierwsze miejsce, gdzie spotkali-

śmy się z pomarańczowymi ochrowymi zboczami. 

Male muzeum, tu jeszcze nic specjalnego. Ale parę 

kilometrów dalej, koło Roussillon,  weszliśmy do baj-

kowego ochrowego świata. Drewniane schody do do-

liny pokryte ochrowym pyłem, w którym odciskały 

się buty, klapki, sandały i bose stopy. Fantazyjne 

kształty skał. A w oddali miasteczko — jak każde 

w okolicy warte spaceru, kawy w kafejce, zajrzenia 

do kilku sklepów.  

Z Roussillon pojechaliśmy do Goult — miejscowości 

mniej znanej i atrakcyjnej. Miasteczko nie zrobiło na 

nas specjalnego wrażenia, ale ponieważ już zbliżała 

się pora sjesty, wszystko działo się wolnej, więc 

i nam stan niechciejstwa się także udzielił. Objedli-

śmy się winogronami na rynku, poszwendaliśmy się 

tu i tam.  

Gdy już nabraliśmy sił do dalszej wędrówki, zjechali-

śmy do doliny rzeki Durance, przecięliśmy drogę 

z Apt do Awinion i rozpoczęliśmy wspinaczkę pod 

Oppede le Vieux. Naszym celem były pozostałości 

miasta, oblepiającego strome zbocze, gdzie jeszcze w 

początku XX wieku mieszkali ludzie. Teraz gdzie-

niegdzie zostały mury kamiennych domów, tu i tam 

jeszcze miejsca po oknach, na samym szczycie 

zaś  kościół, najlepiej zachowany z całego komplek-

su, pieczołowicie odbudowany i restaurowany po 

części zapewne społecznie.  

Z Oppede le Vieux ruszyliśmy już w stronę domu, 

mieliśmy w planach jeszcze jedną lub drugą miejsco-

wość, ale każda wymagałaby pokonania stromego 

pojazdu (uparli się ci Prowansalczycy na budowanie 

miast na wzgórzach), a ponadto nawalił mi tylny ha-

mulec. Jechałem więc w dół ostrożnie, nie rozpędza-

jąc się zbytnio, czego żałowałem, bo mieliśmy jednak 

głównie w dół. Spokojnie, bez żadnych przygód doje-

chaliśmy przed zmrokiem do Apt, gdzie — jak już 

pisaliśmy — czekała na nas miła biesiada z gospoda-

rzami. Rower udało się nazajutrz dość łatwo naprawić, gdy na spokojnie przyjrzałem się 

szkodzie, okazało się, że puściło mocowanie linki hamulca. Naprawa trwała kilka minut. 

Kolejnego dnia, a była to sobota, w planach mieliśmy ranny targ w staromiejskich zauł-

kach. Kilka godzin nieśpiesznego wałęsania się wśród straganów przyniosło jeden podsta-

Wieczór w Apt 

Ochrowe schody koło Rossillion 

https://www.google.pl/maps/place/84220+Roussillon,+Francja/@43.8959232,5.2553767,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ca115fb8943e3d:0x40819a5fd8fc0c0!8m2!3d43.902293!4d5.292936
https://www.google.pl/maps/place/84220+Goult,+Francja/@43.8675191,5.2097257,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ca11c90b0b22bb:0x40819a5fd8fc3f0!8m2!3d43.863673!4d5.242289
https://www.google.pl/maps/place/Opp%C3%A8de+le+Vieux,+84580+Opp%C3%A8de,+Francja/@43.823216,5.1692278,14.63z/data=!4m5!3m4!1s0x12ca0f5f0abd27fb:0x112a99e22b21fec9!8m2!3d43.828627!4d5.16141
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wowy wniosek: na ten rok targów 

w Prowansji mamy już po uszy. 

Wróciliśmy do domu koło 12, nie 

było już dużo czasu, aby wybrać 

się na jakąś szczególnie daleką 

wycieczkę. Zatem postanowiliśmy 

odwiedzić Le Colorado Provencal.  

Colorado to kolejne, znacznie 

większe i bardziej znane ochrowe 

zagłębie, około 12 km na wschód 

od Apt. Środek doliny to urokliwe 

ceglano-pomarańczowe grzbieci-

ki, uskoki, rozpadliny i urwiska. 

Wszystko skrzyło się w słońcu, 

a zacienione miejsca tworzyły 

piękne kontrasty. Jak światło by-

ło ważne, przekonaliśmy się 

w pewnej chwili, gdy nadeszły 

chmury. Dolina wyblakła. Akurat 

mieliśmy przed sobą mały górski spacerek, który wyprowadził nas na urwisko nad ochrową 

doliną. Widok ładny, ale niestety przy pochmurnym niebie nieporywający. 

Chmury nie naszły ot, tak sobie. W końcu wylało się z nich wiaderko wody. Byliśmy już 

niedaleko rowerów, napotkaliśmy knajpę — przeczekamy. Nic z tego, w czasie deszczu bar 

zamknięty. Na szczęście w miej-

scu, gdzie zostawiliśmy rowery, 

był inny barek — zamknięty, ale 

z  pozostawionymi nieco ponisz-

czonymi parasolami i krzesłami 

ogrodowymi. Zorganizowaliśmy 

sobie wygodne i suche siedziska 

i z pewną dozą wyższości przyglą-

daliśmy się kolejnym grupom 

t u r y s t ó w ,  p r y s k a j ą c y c h 

w strugach deszczu do swych 

aut. Po pół godzinie deszcz prze-

szedł, otarliśmy siodełka z wody 

i spokojnie wróciliśmy do Apt. 

I nastała niedziela — dzień praw-

dy. Najpierw po katolicku msza 

w centrum miasta, okropnie 

nudna, w kościele było kilkana-

ścioro starszych osób, a naj-

młodszy na nabożeństwie był 

ksiądz — Azjata. Potem przejazd w kierunku Mont Ventoux, kultowej góry cyklistów, mety 

słynnych etapów Tour de France. Szczyt ma 1912 metrów, góruje nad całą doliną Rodanu, 

widać go z wielu dziesiątek kilometrów (pierwszy raz dojrzeliśmy go z mostu w Awinionie). 

Góra była naszym cicho rozważanym celem, uznaliśmy w  końcu nieśmiało, że damy radę. 

Postanowiliśmy jednak dać sobie pewne fory. Ruszyliśmy z miejscowości Sault (wysokość 

nieco poniżej 700 m), czyli mieliśmy do pokonania „tylko” 1200 m w pionie. Główny pod-

jazd pod Mont Ventoux jest z poziomu 100 m. Zostawiliśmy sobie tę przyjemność na kolej-

ny raz. 

Na targu w Apt 

Prowansalskie Colorado 

https://www.google.pl/maps/place/Le+Colorado+Proven%C3%A7al/@43.8897721,5.3609494,13z/data=!4m5!3m4!1s0x12ca39371a3de879:0x2bdf9bc216db7e00!8m2!3d43.919957!4d5.499056
https://www.google.pl/maps/place/Mont+Ventoux/@44.174087,5.2764894,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12ca645aaf6f7367:0xd3f24ac5c0a1bcd!8m2!3d44.174087!4d5.2786781
https://www.google.pl/maps/place/84390+Sault,+Francja/@44.174087,5.2764894,17z/data=!4m5!3m4!1s0x12ca4290c54fcba7:0xe7fbe9162ddd1c19!8m2!3d44.091413!4d5.408174
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Podjazd miał dwie części: pierw-

sza to przejazd do gospody Le 

Chalet Renard (ok. 1400 m), na-

chylenie równe, około 5%, na 

końcu nawet kilometr wypłasz-

czenia. Przy restauracji dochodzi 

główna droga podjazdowa (z po-

ziomu 100 m). Po odpoczynku 

rozpoczęliśmy atak na szczyt. Tu 

już jechaliśmy wśród wielu cykli-

stów — podjazd na Mont Ventoux 

to bowiem jedno z bardziej ulu-

bionych celów kolarskich wypa-

dów. To, co nas wyróżniało, to 

brak obcisłości oraz rodzaj rowe-

rów. Wszyscy bowiem pokonywali 

podjazd na lekkich kolarkach, 

ubrani w obcisłe stroje popular-

nych marek odzieżowych albo 

największych zespołów kolar-

skich. A my — po turystycznemu 

w szortach i normalnych koszul-

kach, w dodatku na ciężkich ro-

werach trekkingowych, z bagażni-

kami i sakwami, ja z aparatem na 

szyi. Jola, co budziło największą 

sympatię kolarzy, w koszyczku na 

kierownicy wiozła zebrane wcze-

śniej kwiatki. Podjazd końcowy 

był trudniejszy. Nachylenie sięga-

ło pod koniec nawet 9%, motywa-

cją zaś był widok szczytu, na któ-

rym stoi budynek obserwatorium 

meteorologicznego. Dojechaliśmy 

bez specjalnych przygód, a sa-

tysfakcję mieliśmy nadzwyczajną. Jechaliśmy dwa 

miesiące po Tour de France, który miał tego roku 

w planach koniec etapu właśnie na naszej górze, mi-

jaliśmy więc mnóstwo dopingujących kolarzy napi-

sów na drodze — Froome’a, Martina, Bardeta i wielu 

innych. Kolarze finalnie na szczyt nie dojechali, 

z powodu dramatycznie złej pogody. Na szczęście 

nam aura dopisywała. 

Spędziliśmy na górze chyba z godzinę, robiąc sobie 

z radości nieomal selfie, kupując w sklepie za ciężkie 

pieniądze pamiątki udawadniające nasz wyczyn. Ca-

ły podjazd zajął nam 4 godziny, było to 26 km, ale 

od tego trzeba odliczyć godzinę postojów po drodze. 

Zawodowcy pewnie pokonują tę drogę pewnie trzy-

krotnie szybciej. 

Na i z Mont Ventoux 

Jeszcze trochę, ale cel już widać 

Na szczycie 
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Niektórzy nie dojechali jednak do 

szczytu. Pod samym Mont Ven-

toux jest krzyż ku czci mistrza 

świata Toma Simpsona, który tu 

na ostatnich metrach przed metą 

zasłabł, upadł i już się nie pod-

niósł. Kolarz zmarł już prawie pół 

wieku temu, ale miejsce wciąż 

nawiedzane. 

I teraz zjazd! 25 km w dół, tak 

szybko, jak grawitacja i droga 

pozwalają. Nie mieliśmy liczni-

ków, więc nie wiemy, jaką pręd-

kość osiągaliśmy, pewnie miedzy 

50 a 60 km/h. Ja wiem tylko ty-

le, że na pierwszym stromym od-

cinku samochody miały problem 

z wyprzedzeniem mnie na dość 

krętej drodze. Bardzo fajna na-

groda za wcześniejszy wysiłek! Przed zmierzchem zdążyliśmy jeszcze zatrzymać się na kil-

kanaście minut w Sault. Było cicho i spokojnie. 

A rano trzeba było się pakować i żegnać z Prowansją. Ostanie 4 dni były zaplanowane 

w Owerni. Owernia, kraj wygasłych wulkanów w centrum Francji, niedaleko Clermont-

Ferrand. było moim marzeniem od wielu lat. Fotografie wulkanów, z których część zacho-

wała nawet kratery, wyrastających ponad okolicę, był bardzo inspirujący.  

Pobyt w Prowansji zakończyliśmy w muzeach — najpierw korkociągów, później lawendy, to 

drugie sobie darowałem, Jola poszła sama. Przejechaliśmy przez Carpentras, Orange (jak 

sama nazwa wskazuje, jest to miasto czosnku, warzywo ma nawet na wjazdowym rondzie 

okazały pomnik) i Aubenas. Przejechaliśmy w poprzek przez region Ardeche, zeń przez 

przełęcz Col de la Chavade wjechaliśmy do kraju Górnej Loary. Uderzająca była natychmia-

stowa zmiana krajobrazu: ze skalistego i poszarpanego terenu wjechaliśmy w krainę łagod-

ności, ziemię obłych wzgórz i szerokich łąk. 

Na sam wieczór dotarliśmy do Mont Dore, chwilę zajęła nam lokalizacja naszego domku. 

Gospodarz na nas już czekał. Poinstruował co i jak, dał klucze i kazał ostatniego dnia zo-

stawić je w kuchni. Po prostu. Żadnych korowodów, niepotrzebnych pytań, niejasności, 

braku zaufania. 

Tym razem więc Jola nie miała okazji szlifować francuskiego. Za to mogliśmy rozkoszować 

się widokiem. Wprost z kuchni wychodziliśmy na taras, z którego roztaczał się piękny wi-

dok na grupę górską Puy de Sancy, najwyższe szczyty Owerni. Ale to nie były te najbardziej 

znane i charakterystyczne góry wulkaniczne w okolicy. Do nich trzeba było parę kilometrów 

podjechać.  

Szybka analiza dostępnych map i decyzja: jedziemy do La Fontaine du Berger, naszym 

pierwszym celem jest najlepiej zachowany wulkan Puy Pariou, potem się zobaczy. Pod zbo-

cza wulkanu doszliśmy dość szybko, na grzbiet krateru prowadziły długie drewniane scho-

dy. Sam krater to teraz po prostu kilkudziesięciometrowe zagłębienie w górze. Z Puy Pariou 

roztaczał się widok na okoliczne podobne góry, z najwyższym szczytem Puy de Dome 

(1464 m), od lat miejscem wycieczek mieszkańców dolin, w szczególności nieodległego Cler-

mont-Ferrand. Jeszcze przed wojną zbudowano kolejkę, która spiralnym torem pnie się po 

zboczach wulkanu. Nie było jakoś bardzo daleko, mieliśmy czas, postanowiliśmy więc zdo-

być ów wierzchołek. Jola poszła prosto, ja jeszcze wskoczyłem na mniejszy wulkanik po 

drodze, koniec końców nieco zmęczeni dotarliśmy do torów kolejki około 100 m pod szczy-

Mont Ventoux—przed nami zjazd—25 km! 

https://www.google.pl/maps/place/63240+Mont-Dore,+Francja/@45.5732526,2.7709537,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f7757aded60ad9:0x4093cafcbe5be50!8m2!3d45.574983!4d2.809278
https://www.google.pl/maps/place/La+Fontaine+du+Berger,+63870+Orcines,+Francja/@45.7907476,2.9696008,15.42z/data=!4m5!3m4!1s0x47f717259df0cbfd:0xa093cb26a55d220!8m2!3d45.800574!4d2.991243
https://www.google.pl/maps/place/Puy+Pariou/@45.7922649,2.9651155,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47f716cfb688d885:0x7dff4c203e8baa95!8m2!3d45.796907!4d2.971493
https://www.google.pl/maps/place/Puy+de+D%C3%B4me/@45.7901299,2.9563958,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47f7113e6544facd:0x940431e190d1c42f!8m2!3d45.7720165!4d2.9624505
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tem. Kolejka jest reklamowana jako wspaniały panoramiczny tramwaj, mieliśmy jednak 

wrażenie, że nasze warszawskie tramwaje są bardziej przeszklone. Ostatnie 100 metrów 

podejścia pokonywaliśmy asfaltową dróżką prowadzącą wzdłuż torów.  

Na Puy de Dome sporo komercji, ale nienachalnej i rozmytej wobec ogromu powierzchni 

szczytu. Na wschód świetny widok na aglomerację Clermont-Ferrand, a na skraju stromych 

zboczy miejsce startu paralotniarzy. Było ich sporo, a jeszcze więcej gapiów. My mieliśmy 

po raz pierwszy chyba przyjrzeć się tak z bliska przygotowaniom do startu ludzi-ptaków.  

Zejście do samochodu zajęło nam półtorej godziny, później ponad godzina jazdy samocho-

dem z postojami w co bardziej widokowych miejscach. 

Kolejnego dnia ostatnia wyprawa rowerowa z sumą przewyższeń większą niż niedzielny 

wjazd na Mont Ventoux. Celem głównym było zachwalane Besse en Chandesse, ale żeby się 

doń dostać, należało wpierw wdrapać się 400 m na przełęcz Col de la Croix-Morand, dłu-

gim, ale niewykańczającym podjazdem. Tak jak na Mont Ventoux, tak i tu na każdej drodze 

tego typu, gdzie wiadomo, że kolarzy jeździ dużo, są co kilometr szczegółowe informacje 

o nachyleniu danego odcinka i odległości do końca podjazdu. Col de la Croix-Morand wy-

gląda bardzo karpacko. Po obu stronach obłe trawiaste wzniesienia, na łąkach pasły się 

krówki i owieczki.  

Później zjazd do Chambon-sur-Lac, małej miejscowości z — co tu nie jest żadnym szczegól-

nym przypadkiem — romańskim kościółkiem, potem miejscowość Murol, gdzie trafiliśmy 

na końcówkę targu. Z Murola monotonne pedałowanie sto metrów w górę, sto w dół, koń-

cowy podjazd do Besse. Miejscowość nie zachwyciła tak bardzo, jak mogliśmy się tego spo-

dziewać po lekturze przewodników. Byliśmy już nieco zmęczeni, a w dodatku ja zmagałem 

się z przyciężkim żołądkiem, spędziliśmy więc w mieścinie parę godzin, co nieco zjedliśmy 

i w drogę. Znów najpierw hopki, a od La Guieze kolejny duży podjazd na przełęcz Col de la 

Croix-Robert (1451 m), najostrzejszy tego dnia. Przełęcz równie piękna jak poprzednia, 

a poza tym zapowiadająca zjazd do naszego miasteczka. Wprawdzie na samym końcu jesz-

cze czekał nas karkołomny podjazd do naszego domku, ale to już był detal.  

W ten sposób zakończyła się nasza rowerowa włosko-francuska przygoda. Ostatniego dnia 

zaplanowaliśmy wyprawę w góry na najwyższy szczyt Owerni, który do tej pory tylko oglą-

daliśmy z tarasu: Puy de Sancy (1886 m).  

Podjechaliśmy do centrum sportów zimowych Mont Dore, zaparkowaliśmy przed znakiem 

obszaru płatnego parkowania (kosztem kilkusetmetrowego spaceru) i ruszyliśmy pod górę. 

Krater Puy Pariou 

https://www.google.pl/maps/place/Besse+en+Chandesse,+63610+Besse-et-Saint-Anastaise,+Francja/@45.5403373,2.8973359,14z/data=!4m5!3m4!1s0x47f7a6e9de81e55d:0x86cacc9b29ce9ca9!8m2!3d45.512563!4d2.93368
https://www.google.pl/maps/place/Col+de+la+Croix-Morand/@45.5940447,2.8506204,16.54z/data=!4m5!3m4!1s0x47f70ada44870c81:0x356781a0bdecbfdf!8m2!3d45.596667!4d2.851667
Chambon-sur-Lac
https://www.google.pl/maps/place/63790+Murol,+Francja/@45.579661,2.8351553,13z/data=!4m5!3m4!1s0x47f709dca35fa7fd:0x63ffa5dc34a5d4a4!8m2!3d45.573436!4d2.943472
https://www.google.pl/maps/place/La+Guieze,+63790+Chambon-sur-Lac,+Francja/@45.560808,2.8668187,15.58z/data=!4m5!3m4!1s0x47f7a07ddba74099:0x4ac5551f390de3d3!8m2!3d45.5592312!4d2.8754369
https://www.google.pl/maps/place/Col+de+la+Croix+Saint-Robert/@45.5600565,2.8671963,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47f7a0002736b82d:0xfecd11ce4dff6f06!8m2!3d45.564094!4d2.8367049
https://www.google.pl/maps/place/Col+de+la+Croix+Saint-Robert/@45.5600565,2.8671963,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47f7a0002736b82d:0xfecd11ce4dff6f06!8m2!3d45.564094!4d2.8367049
https://www.google.pl/maps/place/Puy+de+Sancy/@45.5405738,2.8225613,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47f79f9fe01dde37:0xa438a5b3e8f98938!8m2!3d45.528387!4d2.81393
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Podejście ok. 400 m, kamienisty-

mi drogami, w słońcu, ale nie 

w upale. Wzrok trzeba było 

umiejętnie tak kierować, żeby nie 

oglądać gęstej infrastruktury 

narciarskiej i słupów kolejki lino-

wej, którą można było dostać się 

pod szczyt bez zbędnego wysiłku. 

Podejście na sam wierzchołek 

góry to dość strome zakosy na 

kamienistym zboczu, na górze na 

szczęście mało ludzi, widoki sze-

rokie, choć z powodu zamglenia 

niespecjalnie wyraziste.  

Na szczycie rozstaliśmy się. Ja 

postanowiłem wrócić do Mont 

Dore piechotą, zdobywając kolej-

nych kilka szczytów, każdy ok. 

1700-1800 metrów, Jola zaś spokojnie ze-

szła do samochodu.  

Miałem bardzo dużo przyjemności, wędrując 

po połoninnej ścieżce, z szeroką panoramą 

na okolicę. Ludzi nie było zbyt dużo. Piękna 

namiastka górskiej wycieczki, szkoda, że tyl-

ko pół dnia… chciałoby się więcej… Ostat-

niej góry nie bardzo miałem ochoty opusz-

czać, celebrowałem zejście ponad miarę. Ale 

w końcu cóż — góra po to jest, żeby z niej 

wracać. Znalazłem się koło wczoraj pokony-

wanej przełęczy Col de la Croix-Robert. Pro-

wadził mnie piękny szlak z widokiem na do-

linę Mont Dore, zakończony zejściem stro-

mym wąwozem z wodospadem Grand Casca-

de, później ścieżka nad miastem zawiodła 

mnie prawie do celu. Widząc już nasz dom trafiłem niestety na zasieki i parkany, musia-

łem je obchodzić, co nieco popsułoby mi humor, gdyby nie pyszny obiad, jaki na mnie cze-

kał. 

Po południu podjechaliśmy jeszcze do sąsiedniego kurortu Bourbole, wdepnęliśmy tam 

niestety na zwijający się pchli targ. Skutek był oczywisty — portfele znowu nieco straciły 

na wadze. 

No i koniec! Rano pakowanie i wyjazd. Powrót zaplanowaliśmy spokojny. Pierwszego dnia 

dojazd do Colmaru, drugiego do Bolesławca.  

Przejazd do Colmaru był w poprzek sieci francuskich autostrad, jechało się więc niespe-

cjalnie szybko. Colmar leży blisko granicy francusko-niemieckiej, na terenie Alzacji, krainy 

spornej od wieków. Obecnie jest francuska i pewnie tak zostanie w ramach przyjaźni euro-

pejskiej — choć nazwy miejscowości co do jednej są zdecydowanie germańskie. Dojechali-

śmy do hotelu już pod wieczór, zdążyliśmy przejść się raz po mieście jeszcze za dnia, póź-

niej, choć byłem bliski odpuszczenia (wciąż czułem się nie najlepiej), poszliśmy na nocny 

spacer, było warto.  W Colmarze można być dziesiątki razy, w różnych porach roku i dnia, 

przy każdej pogodzie — nigdy chyba się nie może znudzić.  

Zamek w Murol 

Tablica informacyjna dla kolarzy 

https://www.google.pl/maps/place/63150+Bourboule,+Francja/@45.5632967,2.7569585,12z/data=!4m5!3m4!1s0x47f7760fd959c35b:0x4093cafcbe5ca10!8m2!3d45.587241!4d2.738992
https://www.google.pl/maps/place/Colmar,+Francja/@48.1115912,7.3223647,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479165dff670c1cf:0xe35d7e3e616ce966!8m2!3d48.0793589!4d7.358512
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Kolejny dzień to nużąca jazda po niemieckich autostradach, niestety nie minęły nas spo-

wolnienia i korki. Na zakupy wybraliśmy eksenerdowskie Plauen, nocleg był już w Polsce, 

w Bolesławcu, tam też niedzielna poranna msza i po kolejnych czterech godzinach wygod-

nej jazdy polskimi nowymi drogami Warszawa, gdzie czekała na nas młodzież z gościńcem. 

Trzy tygodnie minęły szybko, ale zostawiły moc wrażeń i zdjęć… ich obrabianie to oczywi-

ście było zajęcie na kolejne parę miesięcy. A… oprócz tego przywieźliśmy pełno wina, pa-

miątki i inne Bardzo Ważne Drobiazgi kupione wszędzie po drodze — bez tego wyjazd nie 

byłby ważny! 

 

 

 

 

Ostatni szczyt na owerniańskim szlaku 

Colmar 

https://www.google.pl/maps/place/Plauen,+Niemcy/@50.5027531,12.074273,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47a1268cea7ae46f:0xa9058029c440b507!8m2!3d50.4976133!4d12.1368679

