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Vi kjører også til Spania om høsten
og hjem om våren, men prøver å få
det til å bli en opplevelsestur samtidig som vi blir transportert. Selvsagt
kan vi ikke kjøre på små, koselige
sideveier hele veien fra Norge
til Spania, da ville vi jo nærmest
måtte snu nesen hjemover idet vi
ankommer Spania. Men det går an
å bruke et par-tre dager ekstra for å
se steder vi ellers kanskje ikke ville
besøkt. Det trenger ikke å bli lange
omveier, her er et par eksempler på
hva det betyr av ekstra kjøretid å
besøke et par utvalgte steder:
Uten ferger, via Malmø og
København er korteste vei Alfas del
Pi – Oslo 338 mil, og er beregnet
til 28 timer og 33 minutter (ifølge
Yahoo Maps). Hvis du kjører ca 110
mil hver dag, blir det mye slitsom
kjøring og 3 overnattinger.
(Selvsagt finnes det her alternativer,
du kan ta ferge Oslo-Kiel, ferge
Oslo-Fredrikshavn etc, for å spare
en del kjøring.)
Men hva med en dag eller to i
Paris? Mai i Paris er jo herlig, og
du trenger jo ikke å kjøre inn til
bykjernen. Det finnes masse små
overnattingssteder i omegnen,
og du kan ta toget inn til byen,
hvor du kan oppleve Eiffeltårnet,
Notre Dame, Louvre, Montmartre
med Sacre Coeur og mye annet.
Spander en togtur og en hel dag i
Versailles, i Solkongens palass –
fantastisk!
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Med bil til Spania
Men det finnes også flotte steder å
besøke, nærmest uten å ta omveier
i det hele tatt.
Hva med et par dager i vakre
Alsace? Vi fant en ufattelig
sjarmerende landsby i nærheten
av Colmar som heter Eguisheim.
Byen er bygget i sirkler rundt et
gammelt pavesete, og er utrolig
vakker. Her overnattet vi 2 netter,
og besøkte en god del av byens 33
vinhandlere, med prøvesmaking av
de forskjellige hvite vinene som
produseres.
Hva er omveien her da?
Totalturen blir nå på 340 mil,
og totaltiden blir nå 29 timer
og 21 minutter, altså bare 2
mil ekstra!

Paris
Hvor stor omvei er dette?
Igjen ifølge Yahoo Maps, totalturen
er da 350 mil, og beregnet total
kjøretid er 30 timer og 33 minutter,
kun 2 timers omvei!
Eller
kanskje
Amsterdam?
Amsterdam er en av våre
absolutte favorittbyer! For det
første er den utrolig spesiell og
vakker, med sine utallige kanaler
og sjarmerende bebyggelse, for
det andre er bykjernen så liten at
man kan gå nesten overalt.
Besøk
Van
Gogh-museet,
Rembrandts hus, Rijksmuseum
eller et av de utallig andre museene
i byen. Ta en tur på kanalene med
en av de mange turistbåtene
(”paddene”), eller bare gå rundt i de
sjarmerende gatene. Det er mye å
se på, og masse å oppleve!
Hvor stor omvei er dette?
Yahoo Maps kan fortelle at totalturen
nå blir 356 mil, og beregnet total
kjøretid blir nå 31 timer og 15
minutter, kun en omvei på ca 2
timer og 45 minutter!

Amsterdam

Eguish

eim

Det er sikkert flere av dere som
har andre forslag til gode omveier
på ned- eller hjemtur. Skriv gjerne
noen ord og legg ved et bilde eller
to til neste nummer av Que Pasa!
Lykke til!
Hilsen Elisabeth & Bjørn

