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Av Bjørn Væthe og Elisabeth Nilsen

Fra Kiel til Alfaz del Pi:

Vi utforsker Dordogne

Turen fra nord denne gangen gikk via den lille hollandske byen
Enkhuizen, ved bredden av Ijsselmeer. Der hadde vi et vennepar som lå med sin seilkatamaran, og som hadde invitert oss til
et par dager med seilas på de nederlandske innhav.
Enkhuizen er en trivelig, gammel
by, og vi hadde et par hyggelige
dager om bord i våre venners katamaran. Ijsselmeer var tidligere
hav (Zuiderzee), men i 1932 ble
det til en innsjø, da den 32 km
lange diket Afsluitdijk ble bygget,
og gjorde Ijsselmeer til Vest-Europas største innsjø. I 1975 ble et
nytt dike, Houtribdijk, bygget fra
Enkhuizen til Lelystad, og delte
dermed sjøen i 2 deler. Man må
gjennom en sluse for å komme
inn i Markermeer, som er navnet
på innsjøen og den strekker seg
helt inn til Amsterdam.

strategisk plassert mellom Nordsjøen og middelhavshavnene,
mellom de viktige handelssentrene i Flandern og Italia, og godt
plassert mot det østlige Europa.
Provins var et gedigent veikryss,
med 9 hovedveier og 11 mindre
veier som møttes her. Byen er
kjent for sin vel bevarte bymur,
og for sitt «Tour Cesar», som er
nevnt allerede i det 9. århundre,
men ferdigstilt rundt 1180. Tårnet
er meget spesielt, da det er det
eneste kjente åttekantede tårn
plassert på en firkantet base. Du
verden!

Videre sydover bestemte vi oss
for ikke å dra innom Paris (selv om
det lå på ruten), men overnattet i
den lille landsbyen Provins, som
står på Verdensarvlisten, blant
annet fordi den i middelalderen
(rundt år 1000) var en meget viktig
markedsby. Den lå nemlig meget

Vi hadde forhåndsbooket på Hotel Cesar (omtrent byens eneste),
og parkerte greit i gaten rett utenfor hotellet. Det viste seg snart at
byen ikke hadde voldsomt med
andre severdigheter å by på, og
det vrimlet heller ikke av restauranter. Vi sto en stund og lurte

på en liten bistro/restaurant på
et gatehjørne, som så ganske
koselig ut, med bare 4 utebord
på fortauet. Et par av gjestene
bestemte seg for å fortelle oss at
maten her var aldeles ypperlig, og
vi slo oss ned. Det stemte, vi fikk
en meget god dagens tre-retters,
med god vin til for en grei pris.
Riktig hyggelig var det!
Det egentlige «målet» for turen
denne gang var å besøke området Dordogne, som ligger øst
for Bordeaux, mellom elvene La
Dordogne og Garonne. Dette er
et av Frankrikes mest pittoreske
områder, med dype elvekløfter,
grotter med prehistoriske hulemalerier (bl.a. den berømtes Lascaux cave – med kallenavnet «det
prehistoriske Sixtinske Kapell), og
flere historiske bygninger enn noe
annet område. Området kalles
også «landet med de 1001 slott»,
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og har også det høyeste antall
av det som kalles «Frankrikes
Vakreste Landsbyer». Mange av
landsbyene klamrer seg til elvebreddene og er nærmest «limt»
til fjellsidene. Elvepadling, sykling
og spaserturer byr på opplevelser
i regionens 33 parker og hager.

Hyggelig stemning i Sarlat

Rocamadour

En av de vakreste landsbyene i
området er Sarlat, der vi hadde
bestilt rom på det trivelige Hotel
La Couleuvrine. Parkering på den
offentlige parkeringen tvers over
gaten. I små byer synes vi det
er ok å parkere ute, men i større
byer bestiller vi som oftest hotel
med egen parkeringsplass, enten i hotellet selv, eller i parkeringshus i nærheten.
Sarlat er en fantastisk liten by
å spasere rundt i, med trange
smug, gamle flotte bygninger,
små torg. Og barer, kafeer og
restauranter overalt. Vi spaserte
gjennom portaler og inn på det vi
tenkte var private gårdsplasser,
men neida, små torg åpenbarte
seg, med et par eller flere livlige
restauranter. Masse turister overalt, så det er tydelig at byen er vel
kjent og godt besøkt – spesielt av
landets egne innbyggere, men
også av folk fra alle andre land i
Europa. Det skjønner vi godt, for
dette er en av de aller fineste og
best bevarte landsbyene vi har
besøkt på alle våre turer.
Etter å ha spist en god middag
på et av disse bortgjemte små
torgene, fant vi veien til byens
største torg, der vi satte oss på
en bar for å føle litt mer på stemningen. En slik by tiltrekker seg
selvsagt gatekunstnere av alle
slag. Det dukket snart opp en
ung mann som dro en vogn midt
ut på torget, satte ut støttepilarer
for å stabilisere, og brukte godt
over en halv time på forberedelser, blant annet ble en lang stang
reist midt i vognen. Vi ble noe
utålmodige, for vi hadde drukket
opp vår gin-tonic og lurte på om
vi skulle gå. Heldigvis gjorde vi
ikke det, for da han endelig satte
i gang fikk vi oppleve det mest
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fantastiske akrobatiske show vi har sett
noen gang. Tyngdekraften eksisterte ikke
for denne karen! Det var tydelig at publikum (det hadde samlet seg en ganske
stor skare) satte pris på showet, for dette
er første gang vi har sett det nesten bare
var sedler som fant veien opp i artistens
paraply, både 5- og 10 euros sedler fylte
godt opp, og det var et høyst fortjent honorar for det showet han viste frem!

Provins

På vår vei videre sydover, kjørte vi langs
elven Garonne for å beskue La RoqueGageac og Rocamadour, et par små byer
vi hadde lest om og som absolutt var
verdt en omvei. Veien slynget seg langs
elven, og morgentåken gjorde at både
turen og landsbyene fikk et lett spøkelsesaktig og enda mer middelaldersk preg.
Aldeles nydelig, og vel verdt en omvei.
Vi skulle gjerne ha hatt enda en overnatting i dette flotte området, men vi måtte
videre. Til Barcelona, der vi skulle møte
Magnus og Maria for å forberede høstens
langtur med VinoGastro!
Og denne turen kan du lese om i ¿QuePasa? til høsten!

Sarlat

Dr. Luis
López
Din hjertespesialist
Snakker
skandinavisk
Time ved Salus
Albir
og Hospital
Clinica Benidorm
GRATIS 24 TIMERS/ Nødtelefon med

900 380 580
Avenida del Albir, 78
03581 El Albir
info.albir@clinicabenidorm.com
www.centromedicosalusalbir.com
96 686 86 38
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