Av Bjørn Væthe og Elisabeth Nilsen

Til og fra Norge – denne gang:

Raskeste vei kan også by 			 på hyggelige opplevelser
Vanligvis
når vi
drar fra Spania til
Norge eller vice versa, prøver vi å legge
turen slik at vi kommer innom hyggelige
steder vi ikke har
vært før, og gjøre
turen til noe mer enn
bare transport.
Denne gangen hadde vi
dårlig tid, slik at omveier
som førte til en ekstra overnatting eller to ikke var mulig. Men det er ingen grunn
til ikke å lete etter trivelige
byer og landsbyer langs
ruten av den grunn. Både i
Spania, Frankrike og Tyskland vrimler det av steder
som er verdt et besøk, og
mange av dem ligger bare
få kilometere unna ruten
som er raskeste vei nordeller sørover.

Nimes, et stykke utenfor Avignon og videre forbi Orange.
Alle byer som er verdt et besøk, kanskje spesielt Avignon,
med det gamle pavesetet og en veldig sjarmerende gamleby, og Orange med et av de flotteste romerske teatrene
som er bevart.
Videre kjørte vi oppover Rhone-dalen, på Autoroute de Soleil (A7 som i Lyon går over til å bli A6). I Lyon er det alltid
masse trafikk og kø, siden motorveien svinger seg trangt
langs Rhone og gjennom deler av byen, blant annet med
en trang 90 graders sving midt i byen og med en masse
av- og påkjøringsveier. Dette tar som oftest en del tid, og
det er alltid godt å være ferdig med Lyon.
Beaune ligger ca 15 mil nord for Lyon, og er hjertet i vindistriktet Bourgogne, og ligger bare et par kilometer unna
A6. Vi hadde booket oss inn på det utrolig sjarmerende
Hotel Belle Epoque, som lå rett utenfor Beaune’s vakre
gamleby. Hotellet, som har en del av innredningen i Art
Deco-stil, kunne også by på god og trygg parkering inne i
bakgården – noe som er veldig viktig å tenke på når man
bestiller hotell!

Praktfulle bindingsverkshus i Melsungen

I og med at vi drar fra Spania først litt utpå dagen,
sånn ved ett-tiden, blir valgene av stopp første natt
noe begrenset, og vanligvis velger vi å overnatte
langs motorveien et stykke
nord for Barcelona. Denne
gangen på hotel Ibis rett
utenfor Girona. Det er enkelt og rimelig, men vi vet
hva vi får, et bra rom til god
pris, med frokost inkludert.
Det er også lett å dra inn
til byen for å finne en bra
restaurant for middag.
Patriarche:
Patriarche er den største vinprodusenten i Burgund
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Turen deretter gikk denne
gangen langs den vanlige
ruten inn i Frankrike, forbi
Narbonne,
Montpellier,
www.dnkcb.com
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Vi ankom dessverre Beaune litt for
sent til å kunne besøke den største
vinbodegaen av dem alle – Patriarche – så det får bli en annen gang.
Men en hyggelig byvandring gjennom de sentrale deler av Beaune
fikk vi, og fant (selvsagt!) en trivelig
restaurant med utsikt mot et hyggelig
torg.
Dagen etter bar det videre opp gjennom Tyskland, og vi tok «den østlige
ruten», som går via Mulhouse,
Karlsruhe og Frankfurt (ja, ikke innom disse byene, da, men rett forbi).
Etter å ha søkt på nett etter trivelige
småbyer langs ruten, og som passet
sånn noenlunde tidsmessig, endte vi
opp i en usedvanlig vakker småby,
med mange sjarmerende bindingsverkshus et stykke nord for Frankfurt,
nemlig Melsungen. Vi ankom hotell
Hessischer Hof, et greit hotell i sentrum av byen i god tid for en byvandring. Etter å ha kikket igjennom det
mest interessante (tar jo ikke så lang
tid i disse småbyene), endte vi opp
på hotellets uterestaurant for middag. Det var midt i sesongen for hvite
asparges, så valget falt på stekt ørret
med dampede, hvite asparges med
hollandaise-saus. Meget smakfullt!
Spesielt med en god, tørr hvitvin til!

Vårt trivelige hotell i Beaune

Hotel-dieu de Beaune var opprinnelig et fattigsykehus som ble påbegynt i 1443 av Nicolas Rolin, kansler i Burgund.
Bygningen, som er et av de fineste eksemplene på fransk 1500-talls arkitektur er i dag et museum. (Foto: illustrasjon).
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Etter frokost gjensto bare den relativt kjedelige etappen til Kiel og fergen til Gøteborg. Den er jo det naturlige valget for oss,
siden det bare er en times kjøretur hjem til
Skärhamn, der vi bor. Fergen Kiel-Gøteborg
har avgang kl. 18.45 (det har for øvrig fergen fra Gøteborg til Kiel også), så vi har hele
dagen på oss å komme oss til Kiel i grei tid.
Litt shopping i Kiel er det også ofte tid til,
siden vi beregner god tid på denne etappen,
da det kan gå tregt på enkelte strekninger
her, og man skal jo også gjennom Hamburg!
God tur!

Små, koselige restauranter er det på hvert hjørne

I Burgund er det lett å finne god vin. Rødvin, selvsagt,
men en god hvit burgunder er heller ikke å forakte.

Stekt ørret m/hvit asparges og hollandaise - mmm!
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