Costa francesa i Itàlia en moto
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Aquestes són les primeres vacances de debò amb la meva nova moto, la BMW R1200GS que
tinc des de fa un any i que he equipat amb alguns accessoris i unes maletes lateral d'alumini de
Touratech. Marxem a finals d'octubre amb una bona previsió meteorològica que ens
acompanya durant tot el viatge, una setmana entera de bon temps, ni massa fred ni massa
calor, i que sempre s'agraeix sobretot quan viatges en moto.

Dimarts
Sortim no gaire tard direcció a França, més concretament cap a la Provença. Prop de Perpinyà
entrem a l'autopista i anem vorejant la costa fins a Arles, on hi tenim el nostre primer hotel.
Arribem després de dinar i tenim unes hores de sol per descobrir la ciutat. Comencem per la
plaça de la República, amb el seu obelisc al mig i l'ajuntament al davant. A prop trobem
l'amfiteatre que està força ben conservat, no és gran com el Coliseu de Roma però també
impressiona. Després de mirar i remirar les botiguetes dels voltants passem pel teatre antic que
està a tocar de l'amfiteatre i per uns jardins que també trobem allà mateix. El dia ja no dóna per
més, a l'hotel comencem a pensar la ruta que farem d'endemà i a buscar hotel.
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Dimecres
Deixem l'hotel sense esmorzar i ens dirigim a Les Baux-de-Provence, situat a pocs quilòmetres.
Fa una mica de vent, de fet força, però ho trobem a la primera sense problemes. És un poble a
dalt d'una muntanya, tot de pedra, cases i carrers, i on només s'hi pot passejar a peu. Si mai
esteu a la zona, us ho recomano, no us podeu perdre una visita en aquest poblet. En poques
hores ho tindreu vist, però val la pena. Per cert, esmorzem en un hostal que trobem a l'entrada,
divinament.

Continuem el viatge cap a Saint-tropez. Arribem al centre (sort que en moto es pot aparcar a
qualsevol lloc). És un poble costaner petit, molt dedicat al turisme, amb un casc antic ple de
botigues i un port ple de iots i vaixells, d'aquells que la majoria de nosaltres no ens podrem
permetre mai de la vida. A mitja tarda seguim el viatge fins al pròxim hotel, a Niça. Encara sóm
a França, però per poc temps.

Dijous
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Visitem Niça, i comencem pel passeig du Paillon, una zona enjardinada amb fonts, bancs i
zones de joc pels més petits. Un d'aquells llocs on hi perdries unes quantes hores sense
remordiments. Però no parem, a Niça hi ha molt per veure: el passeig Des Anglais, el mercat, la
plaça Massena, la platja i moltes coses que segur que ens hem perdut. Abans de dinar
canviem de país, anem al principat de Mònaco, però per arribar-hi hi ha tres camins possibles i
nosaltres triem el que diuen que és el millor de tots per les vistes que té, La Grande Corniche.
No hem passat pels altres dos camins i per tant no podem comparar, però les vistes són
realment espectaculars.

Què voleu que us expliqui de Monte-Carlo? Ja sabeu quin nivell de vida hi ha, però nosaltres
només hi som de pas. En molt poc tros hi ha gran quantitat de coses per veure, i totes elles
molt xules: el museu oceanogràfic, la catedral, el palau, el port amb els seus iots i vaixells, el
circuit urbà de F1, el casino de Monte-Carlo (que veiem només des de fora), els diversos
jardins, i un llarg etcètera. Depenent dels gustos de cadascú i el temps de que es disposi es
poden fer unes o altres coses. Nosaltres amb un pressupost mínim per no dir zero, aparquem
la moto prop del casino i fem aquella zona a peu. En front dels jardins de davant del Casino
trobem la oficina d'informació turística. Els jardins del Casino, just al costat del mateix Casino
són gratuïts, però a mi em van agradar més el jardí japonès, molt a prop del Casino i d'accés
lliure. Per anar-hi es passa per un tros del circuit urbà de F1. També fem la zona del port i del
centre on trobem botigues, restaurants i bars.

Sortint del principat de Mònaco, tornem a entrar a França però per poca estona. De seguida
entrem a Itàlia i continuem fins a Savona on hi tenim l'hotel per dormir.
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Divendres
A Savona no l'hi hem trobat cap atractiu turístic però això fa que es trobin hotels molt bé de
preu amb una qualitat més que bona, a més, molt ben situat molt a prop de l'autopista. Com per
exemple l'Idea Hotel Plus Savona, amb un edifici que es veu fins i tot abans de sortir de
l'autopista, impossible no trobar-lo.

Ens dirigim a prop de Florència, on hem trobat un Bio Resort que fa molt bona pinta, Però
primer parem a Lucca. Aquí ja hi vam ser fa pocs anys, però ens va agradar tant que hem
volgut repetir. Passegem pel centre i per la muralla exterior, també hi dinem en un dels molts
restaurants que hi ha, de fet, en una osteria que vindria a ser com un Hostal on s'hi fa menjar
més casolà i típic de la zona. A la tarda anem cap al Lebbiano Residence, un Bio Resort en mig
de la natura. Ens costa molt de trobar, però al final hi arribem ... i al·lucinem ... molt.

Dissabte
Del Lebbiano Residence només us diré que hi heu d'anar, si sou a prop de Florència es clar.
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Tindreu el vostre apartament en una petita vall entre les muntanyes, a només 5 quilòmetres de
Florència, una gran extensió de jardí amb un petit llac d'aigua transparent a punt per
banyar-s'hi tot l'any, senders per fer-hi caminates, un esmorzar de luxe tot amb productes de la
zona i de gran qualitat, i uns propietaris a l'alçada de tot això.

Ens recomanen fer una volta per la regió del Chianti, una zona vitivinícola força plana plena de
petits pobles amb encant on destaca especialment San Gimigano amb el seu gran nombre de
torres. Es veu que fa temps era un símbol de poder, i qui tenia la torre més alta també tenia
més poder i diners. Això va fer que amb pocs temps sortissin torres com a bolets i això també
va implicar que algunes caiguessin.

A més de l'encant dels diferents pobles de la zona, hauria de destacar l'encant dels paisatges
de la zona. Si trieu bé les carreteres passareu per incomptables vinyes.

Diumenge
Comencem la tornada a casa. Tornem a repetir l'hotel de Savona però pel camí tenim llocs per
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visitar com Cinque terre, una cadena de muntanyes arran de costa amb cinc petits poblets a
tocar del mar i amb unes vistes simplement espectaculars. Et pararies a cada instant i baixaries
a cada poblet. Si teniu tot el dia, una molt bona opció és anar al poble de La Spezia i agafar un
bitllet de tren que et permet baixar a cada un dels pobles. Us estalvieu els quilòmetres de
carretera sinuosa però també les vistes, i a canvi teniu la tranquil·litat de no haver de buscar i
pagar parking a cada un dels pobles que vulgueu baixar, és ràpid i la freqüència molt bona.

Dilluns
Continuem el viatge parant a Sanremo abans d'entrar a França. Visitem sobretot el passeig que
trobem a primera línia de mar, però també la zona de botigues que hi ha molt a prop del Casino
Municipal. Continuant el nostre camí, tornem a parar a Niça per descobrir nous llocs, ens va
agradar tant la ciutat que no podíem no parar. Més tard arribem a Cannes. No hi ha el festival
de cinema, però potser millor així, sense aglomeracions i amb espai per poder-lo visitar sense
problemes. Aquest dilluns tornem a dormir a Arles però aquest cop a un altre hotel, les vistes
són millors.

6/8

Costa francesa i Itàlia en moto

divendres, 31 d'octubre de 2014 00:00

Dimarts
Ja és l'últim dia de les nostres vacances, i dediquem tot el matí a la reserva natural de
Camargue, el delta format a la desembocadura del riu Rhone. Primer de tot baixem fins a
Saintes-Maries-de-la-Mer, un poblet petit arran de mar des d'on es poden fer multitud de rutes
a peu, en bicicleta o a cavall. De fet, per tot el delta trobem moltes masies on es poden fer rutes
a cavall. Després d'una bona passejada, anem fins al parc ornitològic Pont de Gau on sobretot
podem veure, i de molt a prop, colònies de flamencs, però també altres aus i altres espècies,
com un castor que ens sorprèn al mig del camí. Hi ha vàries rutes i observatoris, i
tranquil·lament us hi podeu estar tot un matí, i si voleu, podeu entrar-hi menjar i dinar a les
zones de pícnic que tenen habilitades. Després de dinar anem tornant cap a casa.
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