
REISVERSLAG NEDERLAND →PORTUGAL 
Deel 3          Hérouville Saint-Clair (Caen) → Médis(Royan) 

 

27-10-2019 
Gisteravond gegeten in het hotel, een buffet met gebakken aardappelen, ratatouille en zalm voor slechts € 9,95. 
Nachtrust werd dus onderbroken doordat ik de klokken een uur terug moest zetten en door deze inspanningen snel 
een glas water naar binnen geklokt. 
Reeds om 7 uur het ontbijt genomen en vroeg op weg. Was het gisteren nog om 19:00 uur 20 graden, deze morgen 
slechts 9 graden met heel veel regen. 
Overigens was het Camponile Hotel niet heel geweldig, maar ja daar was ook de prijs naar. Een verouderd hotel met 
zo links en rechts gebreken op de kamer, maar ja als je slaapt zie je het gelukkig niet. 
Om 7:30 uur op weg naar het zuiden via de A84 welke ik ruim 100 km moest volgen naar Avranches. 
Onderweg nog een sanitaire stop op een parkeerplaats: 

 
Sta ik daar op mijn gemak komt er iemand naast mij staan om ook te wateren, die begint en het leek wel een 
douchekop. Ik vraag hem wat is er met jou en hij zei dat het een oorlogsverwonding was door een granaat. Kan in die 
buurt makkelijk want ik zat in Normandië. Komt er later nog iemand naast me staan en die watert ook als een 
douchekop. Ik zeg tegen hem, komt zeker door de oorlog. Nee zegt hij, ik krijg mijn gulp niet open. 
In de buurt gekomen van Avranches week ik even van de route af om naar Le Mont St. Michel te gaan. Je kon helaas 
niet met de auto daar komen, maar moest je auto ergens parkeren en met een shuttle word je er dan naar toe 
gereden. Hier had ik echter geen tijd voor want ik wilde natuurlijk om 16:45 uur de kanjers uit Rotterdam zien tegen 
020.  
 
 
                                                                                                    



Hierna de reis voortgezet via Rennes en bij Nantes over de Loire en via de A83 richting La Rochelle via het Parc 
Naturel Regional du Marais Poitevin en dit was echt prachtig rijden ondanks dat het nog steeds regende. 
Vervolgens via Rochefort naar de volgende pleisterplaats Médis in de buurt van Royan aan de monding van de 
Garonne. 
Was vandaag een pittige  reis van ongeveer 530 km maar was de moeite waard en het rijden viel best mee, want op 
de autowegen mocht je 110 km rijden en dus de Cruise-control aan en het was genieten en relaxen. 
In mijn hotel aangekomen, snel mijn tablet geïnstalleerd om via Ziggo Go naar Feyenoord te kijken. 
Maar ik had weer mazzel, want ik had geen toegang meer tot Ziggo Go. 
 
Morgen deel 4 Médis → Pamplona 
 
Henk 
 
 
 


