Reisvoorstel Costa Brava (Spanje) voorjaar 2021
Vertrek
Reissom
Afstand

: 29 mei 2021 t/m 3 juli 2021
: ca. € 900,00
: ca. 3200 km

Het begin van de Costa-Brava is Catalaans voor ruige wilde kust – en is een 200 kilometer
lange kuststrook in Catalonië in het noordoosten van Spanje, in de provincie Girona. Ruige
rotspartijen en steile hellingen wisselen zich af met kleine baaien, maar ook met lange
zandstranden en een glooiend achterland, zoals de baai van Roses en het natuurpark Capde-Creus.
Wij hebben een reis gepland van goed 5 weken met als eindbestemming Castelló
d’Empúries, een heel oud plaatsje aan de Costa Brava, met als camping Masnou in het
mooie waterplaatsje Empuria Brava.
Een prachtige camping met een mooi zwembad. Van hieruit kun je met de fiets, lopen, of
auto veel bereiken. Strand, boulevard, winkels, natuurgebieden, markt en dat alles binnen
handbereik.
Voor de heenweg en ook voor de terugweg hebben we ongeveer een week gepland, zodat
onderweg ruimschoots de tijd en gelegenheid is voor bezienswaardigheden.
De reis start in Duitsland, waar we onze eerste ontmoeting hebben.
De volgende dagen gaan we via Dyon, Orcet, Clermont Ferrand richting zuid Frankrijk.
Daarna naar Millau (bezit de grootste brug van Europa) voor 3 nachten, hierna volgt de
laatste etappe naar de Costa Brava, naar onze camping Masnou, waar we 14 nachten zullen
verblijven.
We maken zo min mogelijk gebruik van tolwegen.

Gedurende deze 2 weken zijn er tal van bezienswaardigheden, zoals het kunstenaarsdorp
Cadaques (met het extra vagante huis van Salvador Dali met een uniek uitzicht op de
havenbaai). Of de plaatsjes Palafrugell, Calella, Llifranc en Tamariu zijn de moeite van een
bezoekje waard. Een bezoek aan Girona, Barcelona of zelfs een ritje naar Andorra mag
zeker niet ontbreken.
Fietsen vanaf de camping gaat heel goed.

Na 2 weken verlaten we de Costa Brava en gaan we naar de Franse kust onder Beziers,
Serignan Plage, waar we 6 nachten zullen verblijven.
Dan trekken we echt verder omhoog, richting St. Flour, Paray en Bulgneville.
Over de terugreis vanaf de Franse kust doen we ook weer ongeveer een week. We
beëindigen dan onze reis weer in Duitsland, Oberweis in het Prumtall, waar we onze reis
afsluiten met een diner.

Terugreis vanuit Costa Brava

