Provence du Sud & Ligurië
Narbonne - Verona via Provence du Sud, Italiaanse kust en Chinque Terre
De route ‘Provence du Sud & Ligurië is
een 1.600 km rit voor toerrijders met
sightseeing ambities en tijd voor zeven
motordagen. Maar het sightseeing kan
uiteraard ook door ‘km-maken’
vervangen worden. Dan kan de reis van
1.100 km in vier motordagen gedaan
worden langs de kust van Cote d’Azur
en Ligurië .
Uitdagend is de standaard kustroute
voor motorrijders zeker niet in de zin
van mooie, bochtenrijke wegen in een
landschappelijk fraaie omgeving. De
kuststraat is als autosnelweg uitgebouwd en wordt vrij druk bereden. De
bekende badplaatsen zijn eveneens
druk en duur. Maar sommige plaatsen
zijn soms ook heel interessant qua
historisch erfgoed etc. Bezoeken aan
de oude dorpen en stadjes in het
achterland van de Riviera en Cote
d’Azur zijn alleen al vanwege de bochtige wegen aan te bevelen. Ook is het een aanrader op zijn laatst na een bezoek aan St.
Tropez richting binnenland naar de Gorge du Verdon te rijden.
In plaats via binnenwegen richting Marseille terug naar de kust te rijden is het interessanter richting Avignon, Carpentras en
verder door de fameuze ravijnen van de Ardeche, Tarn, Dourbie via Cirque de Navacelles naar de kust en in richting Narbonne te
rijden. Maar deze meest uitgebreide route vraagt om extra aandacht voor een motorreis zoals ‘Zuid Frankrijk le Midi’.
Door de hee- en terugreis niet zelf te rijden spaart men in ieder geval vakantiedagen en heeft men meer tijd voor het rijden van
de route in het zuiden. De rijkosten voor de 2.700 km de heen- en terugweg inclusieve vignetten, toll en overnachtingen zijn niet
te verwaarlozen. Ook kunnen afhankelijk van de seizoen de weersomstandigheden echt tegen vallen.
Dus is het vervoer van de motor en rijder van bijvoorbeeld Parijs naar Narbonne en terug van Verona naar Düsseldorf of
viceversa een aantrekkelijke optie voor de heen- en terugreis.
Voor de heen- en terugweg van 2.700 km snelweg vanuit Nederland of België zijn de alternatieven naast zelf te rijden,
treinvervoer of vrachtwagenvervoer met vlucht of een combinatie van alle opties:
•

Een Duitse treinverbinding van Düsseldorf naar Verona

•

Diverse Franse bestemmingen met de trein kunnen in aanmerking komen.

•

Motortransport bijvoorbeeld naar Girona (Spanje) of Varese/Milano (Italië)
en voor de rijder een vlucht van en naar Eindhoven

