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vakantieroute
Grote

Snel naar de zon? Ja! Maar langzaamaan is veel leuker! Overnachting 
hier, uitstapje daar. Kees en Carla Witvliet – altijd met fiets op stap –
delen graag hun favoriete route naar Blanes in Spanje met onze 
lezers. “We genieten altijd zo van de afwisseling van stad, D-wegen, 
dorpjes en campings. Dat maakt onze reis enorm gezellig.”

TEKST EN FOTOGRAFIE KEES EN CARLA WITVLIET ILLUSTRATIES DINQ MEDIA

Deze route in 
pdf downloaden 
(en meenemen 
op vakantie)? 

Ga naar 
de KCK-site!
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1E REISDAG  Ede – Metz 
420 kilometer

A26. Aire de Noidré, Spirimont, België 
Kilometers 220 
Gps 50.52480, 5.66844
Benen strekken. Speciaal voor campers en 
caravans een afgescheiden stuk met pick-
nicktafels. Geen zin om zelf ko�  e te 
maken? AC-restaurant!

Metz, camping Munici-
pal, Allée de Metz-Plage, 
F-57000 
Kilometers 420 
Gps 49.12680, 6.17088
Blijf gerust nog een nachtje 
op de camping in Metz! 
Leuke winkels, gezellige 
restaurantjes en terrasjes, 
mooie pleinen én de 
Kathedraal Saint-Etienne 
sla je ook niet over. Uniek: 
smaakvol aangelegd park 
met bloemen en een fon-
tein, vlakbij de Opera/het 
theater.

Tanken. Martelange, 
grens België/Luxemburg 
Kilometers 310 
Gps 49.83311, 5.74053
Bij Bastogne afrit 54 van 
de A26, we nemen de N4, 
om te tanken bij Marte-
lange – natuurlijk net over 
de grens. Nauwelijks prijs-
verschil onderling tussen 
tankstations. Wel lange 
rijen. Muziek en rustig 
wachten.

Deel jouw goede adresjes!

Weet je zelf ook een paar goede plekken om 
te eten, om te bezoeken of de ultieme cam-
pingtip voor onderweg (of zelfs een nachtje 
extra)? Deel het met ons en alle KCK-lezers 
via www.kck.eu. Kees en Carla geven op hun 
eigen site meer van hun geheimen prijs: 
i www.campercake.nl

stop 1

stop 2

stop 3
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N4. Aire de Barrois
Kilometers 557 
Gps 48.64239, 5.10639
Geen geweldige parkeerplaats, wel precies 
goed qua afstand én aparte plekken voor 
recreatievoertuigen. Een lekker, zelf gezet 
kopje ko�  e maakt alles goed. 

Brienne-le-Château. 
Kilometers 617
Gps 48.40140, 4.52499
Het kasteel bezorgde Bri-
enne de naam. Zodra je het 
stadje binnenrijdt via de 
D400, weet je waarom.
Bezoek kasteel op afspraak 
via VVV (bij het museum 
Napoléon aan de Rue de 
l’École Militaire). Het stadje 
grenst aan het groene Parc 
Natural Régional de la 
Forêt d’Orient. 

Pontigny 
Kilometers 690  
Gps 47.91185, 3.71200
De N77 gaat dwars door het dorp. Lunch-
tijd. Ruime parkeerplekken met picknick-
banken tegenover de abdij. Bij de boulan-
ger iets verder de dorpsstraat in, koop je 
verse, knapperige ‘Franse stokken’. Probeer 
de pains aux raisins eens! Na de lunch en 
een ommetje ben je fi t voor de reis.

Nevers, Camping de Nevers, Rue de la 
Jonction, F-58000
Kilometers 866 
Gps 49.98211, 3.160702
Naast de camping begint een fi etsroute 
langs het Canal latéral à la Loire. Na 15 kilo-
meter vloeien de Loire en de Allier samen en 
zie je een prachtig aquaduct. Ook het cen-
trum van Nevers is een bezoek waard. Vroe-
ger was dit stadje het centrum van de hand-
gemaakte tegels en dat zie je overal terug!

2E REISDAG  Metz – Nevers 
466 kilometer

stop 4

stop 5

stop 6

stop 7
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St. Pourçain-sur-Sioule 
Kilometers 958
Gps 46.308820, 3.294289
Ideaal voor de eerste ko�  e-
stop, de weg gaat dwars 
door het dorp. Je parkeert 
onder de platanen. Op een 
terras genieten van ko�  e en 
bloemenpracht. Op zondag 
kun je zomaar in een com-
muniestoet terecht komen.

3E REISDAG  Nevers – Millau
395 kilometer

A75. Aire de Garabit 
Kilometers 1.100
Gps 44.977762, 3.184361
Culturele stop. Een must! Het Viaduc 
de Garabit werd ontworpen door 
Gustave Ei� el. De spoorboogbrug uit 
1884 overspant de Truyère op een 
hoogte van 122 meter. Per dag gaat 
er een passagierstrein over: de Corail-
lijn van Clermont-Ferrand naar 
Béziers. Door de mistral kon er geen 
dik beton geplaatst worden, vandaar 
dat er werd gekozen voor gietijzer, net 
als bij de Ei� eltoren. Vanaf de parking 
prachtig uitzicht.

stop 8

stop 9
stop 10

stop 11

A75. Aire de la Lozère 
Kilometers 1.150
Gps 44.87135, 3.24945
Fraai ingericht, deze parkeer-
plaats, met veel vertier. Vanaf 
boven heb je bij de picknickta-
fels een geweldig uitzicht op de 
bergen. Beneden een winkel, 
souvenirs, informatie over de 
omgeving en zelfs een luxe toi-
letgebouw met douches. Vanaf 
hier is het heerlijk ‘bergen rij-
den’.

Millau, Camping Les Erables, Ave de Mail-
lau Plage, F-12100 
Kilometers 1.225
Gps 44.10583, 3.08788
De hoogste brug ter wereld – in constructie-
hoogte – sinds december 2004, spant over de 
Tarn. Het centrum van Millau zelf hee�  lanen 
vol met platanen zodat je lekker koel fl aneert in 
de zomer. Het ‘getik’ van jeu-de-boulesballen is 
hier dagelijkse muziek.
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A9. Aire de Répos de Narbonne 
Kilometers 1.380
Gps 43.213785, 3.089465
Een goed onderhouden parkeer-
plaats. Mét apart deel voor recreatie-
voertuigen. Toiletgebouw prima.

4E REISDAG  Millau – Blanes 
352 kilometer

A9. Aire du Village Catalan
Kilometers 1.480
Gps 42.58246, 2.84494
De laatste stop voor de Spaanse 
grens. Erg groot en geheel in 
Catalaanse stijl opgebouwd. Je 
kunt ook naar de overkant van 
de A9 rijden. Restaurantjes en 
winkeltjes maken dit tot een 
gezellige stop. Bij mooi weer 
zelfs een fi jne wandeling. Capmany

Kilometers 1.509
Gps 42.373385, 2.919485
Ja! Spanje! Als echte liefhebbers van 
Spaanse wijn bezoeken we graag de 
wijncoöperatie Vin Pages aan de Car-
retera Vilajuïga in Capmany. Eenvou-
dig voor de deur parkeren en ruiken en 
proeven maar. Je eigen lege fl essen 
kun je laten vullen of je pakt ter 
plaatse fl essen. Vriendelijke service – 
in het Spaans – en een leuke ervaring 
om hier rond te kijken.

Blanes. Camping La Masia, c/Cristofel 
Colóm, 44, E-17300
Kilometers 1.607
Gps 41.66305, 2.78046
Blanes is de zuidelijkste badplaats van de 
Costa Brava, opgedeeld in een nieuw en 
oud gedeelte. Het oude deel is charmant 
met een haventje, visafslag, oude straatjes 
en steegjes en de wekelijkse markt. Loop 
eens de berg op, want daar ontdek je 
idyllisch aangelegde botanische tuinen. En 
een prachtuitzicht. Onze aanrader: om een 
uur of twee naar tapasrestaurant Café Ter-
rassans aan de Passeig de Dintre 31. Kies 
uit al het lekkers, absoluut niet duur. Schuif 
aan bij de lokale bevolking … of bij ons! 
Dan toosten we op een fi jne vakantie. 
Salud!

stop 12

stop 13

stop 14

stop 15
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1 2 3 4

Reisdag 1
Door Luik heen richting Luxemburg via A26. Op A26 eerste stop Aire de Noidré 
(220 km). Op A26 afslag 54 richting Martelange N4. Op N4 Martelange tanken 
(310 km). Vanaf N4 in Arlon richting A4 Luxemburg volgen en in Luxemburg 
A31 richting Metz. Bij Metz op A31 afrit 33 nemen en de borden camping Metz 
Plage volgen (420 km.) De camping ligt in noordwestelijke deel van centrum. 

Reisdag 2 
Vanuit Metz A31 richting Nancy en op A31 de N4 (Troyes par RN) volgen. Stop 
bij Aire de Barrois (557 km). Bij St. Dizier richting Troyes (D384); deze weg gaat 
over in D400 en later bij Brienne-le-Château (617 km) in D960. In Troyes rond-
weg richting Auxerre volgen N77. Door Auxerre heen richting Nevers via N151. 
Deze N151 komt uit op A77. Neem vervolgens op de A77 afslag 37 richting 
Nevers. In Nevers ligt de camping rechts voor de brug, met borden aangegeven. 
In Nevers borden Moulins volgen (866 km).

Reisdag 3
Vanuit Nevers naar A77 richting Moulins. A77 wordt N7. Na Moulins N79 rich-
ting Montlucon en na 4,5 km D2009 richting St. Pourçain en verder richting 
Clermont Ferrand. Bij Gannat A19 richting A71 (klein stukje tolweg). A71 gaat 
over in A75 tot aan Millau. A75, afrit 45 Millau-centrum. Voor bord péage 
afslaan richting Millau (1.240 km). Vanaf hier groene borden met Montpellier 
volgen. Na enkele rotondes in Millau borden naar camping volgen.

Reisdag 4
Vanuit Millau richting Montpellier kom je op A75 richting Béziers. Bij Béziers 
kom je op tolweg A9 die je blijft volgen tot voorbij Spaanse grens. Neem op 
Spaanse AP7 afrit 1 en rij door La Jonquera de N11 op. Op deze weg eerste afrit 
(5 km) naar Capmany voor bezoek aan wijncoöperatie. Hierna terug naar N11 
en volg deze richting Girona tot je weer op AP7 (tolweg) komt. Bij afrit 9 richting 
Blanes, in Blanes richting campings volgen.

Routebeschrijving naar het Zuiden

1e reisdag
Municipal de 
Metz-plage

allée de Metz-plage
F-57000 Metz
t (0033) 38738 0389
i www.mairie-metz.fr
gps 49.12680, 6.17088
open 20 april t/m 1 oktober
terrein 2,5 ha met 160 toeristi-
sche staanplaatsen
Camping ligt mooi op de oever 
van de Moezel. Ideale tussenstop 
op de route naar het zuiden. De 
camping loopt ’s avonds vol en 
de meeste bezoekers vertrekken 
de volgende ochtend weer. De re-
ceptie is tot 22 uur geopend. Er is 
meestal voldoende ruimte. Aparte 
verharde camperplekken. Internet 
op de camping is gratis.

Campings

2e reisdag
caMping de nevers
rue de la Jonction

F-58000 nevers
t (0033) 68498 6979
i www.campingnevers.com
gps 46.98211,3.160702
open 12 april t/m 13 oktober
terrein 1,6 ha met 71 toeristi-
sche staanplaatsen
Groot pluspunt van deze camping 
is z’n prachtige ligging aan de 
rivier de Loire. Vooral ’s avonds is 
het uitzicht schitterend op de ver-
lichte stad aan de overkant van de 
rivier. Keuze uit staanplaatsen aan 
de oever of iets hoger gelegen. 
Kampeerkorting: Camping Cheque 
en ACSI. 

3e reisdag
caMping 
les erables 

avenue de Maillau plage 
F-12100 Millau
t (0033) 56559 1513
i www.campingleserables.fr
gps 44.10583,3.08788
open 7 april t/m 30 september
terrein 1,5 ha, 72 toeristische 
staanplaatsen
Kleine, rustige camping aan de 
rivier gelegen. Eenvoudig sanitair, 
centrum op loopafstand. Gratis 
wifi. 

4e reisdag
caMping la Masia
c/colón, 44 

e-17300 blanes
t (0034) 972 331 013
i www.campinglamasia.com
gps 41.66305,2.78046
open 15 januari t/m 10 de-
cember
terrein 9 ha met 407 toeristi-
sche en 350 vaste staanplaatsen
Grote moderne camping op 
150 meter vanaf het strand. Het 
stadscentrum ligt op 1 km af-
stand. De camping is het hele jaar 
geopend, luxe wellnesscentrum 
en twee grote zwembaden (mei-
september). Wifi tegen betaling. 
124 huuraccommodaties. Kam-
peerkorting: Camping Cheque.
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