
REISVERSLAG NEDERLAND →PORTUGAL 
Deel 4          Médis(Royan) → Pamplona 

 

28-10-2019 
Het hotel waar ik gisteren zat stond in een buitenwijk van Royan en daar waren weinig restaurants en het hotel had 
ook geen restaurant. Even rondgereden en ik vond een Aziatisch restaurant waar je voor een vast bedrag van het 
buffet kon genieten en het eten was goed. 
Het hotel waar ik zat had slechts 2 sterren maar alles was perfect en stukken beter dan Camponile. 
Dus vandaag op weg naar Pamplona (Olé, olé), maar eerst ben ik naar Royan gereden. 
Overigens ligt Royan niet aan de monding van de Garonne maar aan de Gironde, welke later wel de Garonne wordt 
en zelfs doorstroomt naar Toulouse. Zo ook weer wat geografische kennis opgedaan. 
Het was heel vroeg en erg regenachtig zodat de jetset van Royan nog de roes lagen uit te slapen, maar Royan is zeker 
een mondaine badplaats. 
 

 
Via de D730 en D137 richting Bordeaux. Ondanks de regen was het prachtig door dit landschap te rijden met veel 
afwisseling van agrarische gebieden, heuvellandschap en uiteraard de uitgestrekte velden met wijnranken, uiteraard 
waren de druiven al verdwenen en heeft Rob Kennekens zijn bestellingen al gedaan voor zijn favoriete wijnen. 
Zelfs aan de grenzen van Bordeaux was een wijngaard tussen de rijkswegen in. 
Uiteraard bij een grote stad zoals BX was het verschrikkelijk druk met af en toe een file. 
Via de A63 en aanpalende provinciale wegen op weg naar Bayonne. 
 
Ik kwam door vele kleine Franse dorpen en het leek wel of overal de film “Band of Brothers” daar was opgenomen. 
Ze hebben toen wel de richtingsborden weggehaald. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
De tolwegen vermijdend kwam ik via de binnenwegen door het “Naturel Parc Des Landes” en dit is een schitterend 
gebied met heel leuke plaatsen. Ook passeerde ik onderstaande begraafplaats: 
 

 
Ik kwam de tuinman daar tegen en maakte een praatje met hem. Ik zei tegen hem: “Het is wel een dooie boel hier”. 



Ja zegt hij, nu wel maar vanavond tegen twaalven is het een drukte van belang, want dan gaan ze voor a.s. 
donderdag oefenen voor Halloween. 
Ik ging weer verder met mijn reis en het landschap werd steeds meer en meer heuvelachtig en de Pyreneeën kwam 
in zicht. 
 
  

 
Gelukkig behoefde ik deze bergkam niet over maar doorheen. Op weg naar Pamplona moest ik door een tiental 
tunnels rijden en kwam naar verloop van tijd bij mijn hotel Albret in Pamplona. 
 
Morgen deel 5 van Pamplona → Valladolid. 
 
Henk 


