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W caravaningową drogę do Francji, tak 
jak inne „zespoły testowe” Travelera, 
wyruszymy z Poznania. Jest 11 kwiet-
nia i zgodnie z umową auto już na nas 
czeka. Szef firmy zajmującej się ich wy-

najmem zaprasza nas do środka, prezentując łóżka, szafki, 
kuchenkę, łazienkę z prysznicem. Na szczęście obsługa po-
jazdu jest logiczna: przed wyruszeniem kurki pozakręcać, 
okna zaryglować, rzeczy schować. A zatem mapy w dłoń 
(nie mamy GPS-a) i w drogę! Kierunek: Berlin. Będziemy 
z Adamem, fotografem, prowadzić na zmianę.

W kabinie jest głośno, silnik wyje (diesel), wiatr szumi, 
ale autem kieruje się łatwo. Fotel jest wysoko, świetnie wi-

dać jezdnię, od razu doceniamy wielkie lusterka boczne. 
Zwłaszcza że we wstecznym

dojrzeć można tylko stół i kuchen-
kę. Niemieckie autostrady zachę-
cają do testów. Szybko się przeko-
nujemy, że od naszego kampera nie 
warto wymagać więcej niż 100–110 
km/godz. Przy wyższych prędkoś-
ciach spalanie rośnie w zawrotnym 
tempie, a my bardzo dbamy o bu-
dżet. Mijamy Berlin, Magdeburg, 
Hanower. Pierwsza noc na parkin-
gu przy autostradzie. Ogrzewanie, 
herbata, kanapki. Jestem tak zmę-
czona, że nie przeszkadzają mi pę-
dzące drogą samochody. Po całym 
dniu podróży ciepły prysznic w aucie 
to bardzo przyjemne doświadcze-
nie. Łóżko wygodne, zasypiam natychmiast. Licz-
nik na koniec dnia: 652 km.

12 kwietnia
Po paru godzinach jazdy docieramy do Rot-

teRdamu. Jego mieszkańcy z dumą mawia-
ją: „U nas się zarabia pieniądze, a w Amsterda-
mie je wydaje”. Jednak w sobotnie południe 
miasto wygląda na wymarłe, tylko gdzieniegdzie 
ktoś dostojnie sunie na rowerze. Parkujemy z fa-
sonem wzdłuż głównej ulicy niedaleko starego 
portu; nasza bryka zajmuje aż dwa miejsca.  
W tym nowoczesnym mieście, zbudowanym od 
nowa po nalocie dywanowym Luftwaffe, zabytko-
wy port robi wrażenie oderwanego od rzeczywi-
stości. Z jego prawie totalnej ciszy i bezruchu 
nagle wpadamy w tłum ludzi. Sobotni targ. Kos-
mopolityczne miasto od razu nabiera kolorów.

I znowu siedzimy w kamperze. Zjeżdżamy 
z autostrady, by poczuć klimat Królestwa Niderlandów. 
Lokalna samodyscyplina i dbałość o to, co powiedzą inni, 
przynosi efekt. Kluczymy po miasteczkach i wioskach, przy- 
glądając się ozdobionym klombikami cukierkowym elewa-

cjom budynków. Wywołują we mnie najpierw uczucie za-
zdrości, a potem znużenie: o, znowu pięć idealnie okrągłych 
krzewów otacza superprecyzyjny skalniaczek z kamieniami  
o identycznej krzywiźnie... 

Wracamy na autostradę w kierunku Lille. Robi się późno, 
ale chcemy znaleźć porządny nocleg. O północy mijamy 
miasto i zjeżdżamy z autostrady. Po półtorej godzinie klu-
czenia udaje nam się trafić na jakiś kemping. Niestety, jak 
się okazało – zamknięty na głucho. Jesteśmy jednak zde-
terminowani. Nasz kamper wymaga wymiany „płynów 
ustrojowych” (spuszczenia brudnej wody, pobrania czystej 
i doładowania akumulatora zasilającego oświetlenie), a my 
– odpoczynku. Szukamy więc dalej i wreszcie – sukces. Na 
Les Houblonnières wprawdzie jest pusto i ciemno, nikt nie 

wita nas chlebem i solą (ani nawet 
bagietką z serem), ale można wje-
chać na plac. Licznik na koniec 
dnia: 1 321 km.

13 kwietnia
Rano zgłaszam naszą obec-

ność u właściciela kempingu 
i idziemy na parogodzinną wy-
cieczkę do mont des Cats, klasz-
toru trapistów. Mija nas sporo  
rowerzystów. Nasza droga prowa-
dzi między pagórkami z polami 
rzepaku, pastwiskami z bara-
nami i osłami. Na szczycie naj-
wyższego, zalesionego wzgórza 
trafiamy na kapliczkę z figurą 
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skała Falaise d’aval w Étretat podczas odpływu wygądała jak 
dinozaur u wodopoju, teraz jego „paszcza” jest zalaną wodą. wy-
śmienitej francuskiej kuchni mało kto umie się oprzeć: cukiernia 
w arras (powyżej), ser wyrabiany przez trapistów (na górze).

KOMU W DROGĘ, TEMU
FRANCJA

kraJ wprost stworZoNy do podróżowaNia kamperem:
 świetNe sZosy, wyGodNe kempiNGi i prZyJaźNi ludZie.
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DZIEŃ 1: Poznań − Hannover (652 km)  
Nocleg na parkingu przy autostradzie

pod Hannoverem. 

BerlinHannover

N I E M C Y

F R A N C J A

B E L G I A

HOLANDIA

POLSKA

Perpignan

Narbonne

Awinion

Lyon

Bordeaux

Bazylea

Norymberga

Z A T O K A

B I S K A J S K A

Lille

DZIEŃ  13 i 14: Bazylea - Poznań (1 173 km)
Nocleg przy autostradzie pod Berlinem.

 

DZIEŃ 12: Narbonne – Bazylea (871 km)
Hodowla ostryg w Bozigues, Awinion.

Opłata za 554 km autostrady ok. 60 euro, 
Nocleg przy autostradzie pod granicą

francusko-niemiecką.

 

DZIEŃ 11: Collioure – Narbonne (141 km)
Wjazd krętą górską drogą widokową do granicy

z Hiszpanią i powrót do Francji. 
Muzeum Dinozaurów, przy trasie D613,

przed Mèze. Nocleg przy drodze do Narbonne. 

 

DZIEŃ 9 i 10: Zwiedzanie Collioure, plaża, festyn ,,Książka i róża”,
pokaz tańców ludowych.

Nocleg na kempingu Les Amandiers (22 euro za kamper i dwie osoby,
dodatkowa osoba 3,50 euro, prąd 4 euro).

Tel. 00 33 04 68 81 14 69, contact@camping-les-amandiers.com, 
www.camping-les-amandiers.com

 

 

DZIEŃ 8: Arcachon - Collioure (635 km)
Dune du Pilat, Saint-Émilion, Collioure.

Noc w drodze.

 DZIEŃ 7: Turballe - Arcachon (521 km)
Przejazd przez Bretanię.

Nocleg na kempingu w Arcachon
(14 euro za dwie osoby, miejsce i prąd). Basen.

tel. 00 33 05 56 83 24 15
e-mail: info@camping-arcachon.com

 info@camping-arcachon.com,
www.camping-arcachon.com

 DZIEŃ 3: Spacer do klasztoru Mont des Cats.
W sklepiku przy klasztorze można

kupić wyrabiane przez trapistów sery
i miejscowe piwo. W okolicy jest kilka

szlaków rowerowych i pieszych.

DZIEŃ 2: Hannover (Hanower) - Boeschepe (669 km)
Zwiedzanie Rotterdamu.

Nocleg na kempingu Les Houblonnières w Boeschepe
(3 euro za osobę, samochód 1 euro, prąd 1 euro) 

Tel. 00 33032 842 52 44,
e-mail: yvon.pruvost@wanadoo.fr 

DZIEŃ 4: Boeschepe - Étretat (307 km) 
Zwiedzanie Lille, Arras (wstęp na wieżę widokową 1 euro;

wstęp do podziemnych ogrodów 4 euro. 
Nocleg na kempingu w Étretat (5 euro za wjazd, 2 euro za wodę). 

DZIEŃ 5: Étretat - Omaha Beach (183 km) 
Plaża i Muzeum Arsèna Lupina
w Étretat (wstęp 6,75 euro).

Nocleg na Omaha Beach.

DZIEŃ 6: Omaha Beach - Turballe (338 km) 
Zwiedzanie Mont-Saint-Michel. Opłata za parking 8 euro,

wstęp do klasztoru 8,50 euro.
www.ot-montsaintmichel.com/histoire_gb.htm

Nocleg w czterogwiazdkowym kempingu w Turballe
(6 euro za osobę, 3,20 euro za samochód,

6,90 euro za miejsce). Basen, boisko, restauracja.
Tel. 00 3302 40 24 88 91, e-mail: saintebrigitte@wanadoo.fr
saintebrigitte@wanadoo.fr, www.campingsaintebrigitte.com

Opłata za przejazd przez most w Hawrze 5 euro

Rotterdam

0 100 km

na kEMpIngu w Étretat przez 
nieuwagę zostawiliśmy torbę  
z cennym sprzętem elektronicz-
nym, co spostrzegliśmy dopiero 
następnego dnia po południu.  
Zadzwoniliśmy w tej sprawie na 
kemping. po kilku godzinach 
sprzęt się znalazł, a obsługa z biu-
ra informacji turystycznej odesła-
ła go nam do polski. Budujące do-
świadczenie.

cEny oleju napędowego: w Niem-
czech ok. 1,38 euro za litr, we  
Francji ok. 1,31 euro za litr. Na sta-
cjach paliw przy autostradzie  
ceny są trochę wyższe niż przy 
drogach krajowych. 

autOstraDy w Niemczech są 
bezpłatne. Natomiast we Francji 
za 100 km jazdy trzeba wyłożyć 
co najmniej 10 euro. płaci się rów-
nież za przejazdy niektórymi mo-
stami czy tunelami. Francuskie 
darmowe drogi krajowe są dobrze 
utrzymane i wygodne, jednak pro-
wadzą przez miasteczka, w któ-
rych obowiązują surowe ograni-
czenia prędkości (np. do 45 km/ 
godz. wszyscy jeżdżą zgodnie  
z przepisami, ponieważ zainstalo-
wano mnóstwo fotoradarów,  
a mandaty są bardzo wysokie.

w cOLLIOurE, na tzw. ścieżce 
fowistów, zostało umieszczonych 
20 reprodukcji dzieł henriego 
matisse’a i andré deraina, nama-
lowanych podczas pobytu arty-
stów w 1905 r. żeby poznać miej-
sca, w których obrazy powstały, 
można wykupić wycieczkę z prze-
wodnikiem.

pOD MèzE w 1996 r. paleonto-
lodzy odkryli kości dinozaurów. 
teraz w muzeum na 5-hektaro-
wym terenie wystawione są szkie-
lety i rekonstrukcje m.in. tyrano-
zaura reksa mającego 6 m wy- 
sokości, 14 m długości, czy po- 
dobnych rozmiarów spinozaura.
www.musee-parc-dinosaures.
com

przED wyprawĄ warto za-
opatrzyć się w international 
camping card (cci), kartę raba-
tową. w zależności od kempingu 
i pory roku można na nią uzyskać 
zniżki 5–20 proc. służy także 
jako dowód tożsamości i karta 
ubezpieczeniowa. honoruje ją 
większość francuskich kempin-
gów. cena 45 zł, do kupienia m.
in. w siedzibach polskiego Związ-
ku motorowego, www.pzm.pl
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„KaMpER WyGRyWa z jachTEM. Odległość, 
którą morzem pokonywaliśmy przez  

40 dni, samochodem zrobiliśmy w cztery!”.

Późnym popołudniem pakujemy manatki i jedziemy na 
spotkanie z historią na omaha Beach. O zachodzie słońca 
dojechaliśmy na parking przy plaży, nad którą góruje  
dziś pomnik Wings of Hope wzniesiony ku czci ponad  
tysiąca poległych alianckich żołnierzy desantowanych tu  
6 czerwca 1944 r. Jedynym śladem obecności człowieka na 
tym opustoszałym terenie jest stojący na parkingu kamper na 
francuskich numerach. Zatrzymaliśmy się w drugim końcu 

Nagle gasną. Najwyraźniej o 1.00 w nocy zaczyna się tu 
oszczędzanie energii elektrycznej. Cała sceneria ukazuje się 
nam w blasku księżyca – tak oczywiście wygląda znacznie le-
piej. Licznik na koniec dnia: 1 628 km.

15 kwietnia
Ta pełna szarych otoczaków plaża jest ciekawa także za 

dnia. W miejscu, gdzie podczas odpływu skały wyglą-
dały jak dinozaury, znajdujemy wydrążone przejście na są-
siednią plażę. Wystarczy wspiąć się ze 3 m po drabinie, któ-
ra pamięta czasy II wojny światowej. Jednak to urokliwe 
lokum może być pułapką, gdy przyjdzie silny przypływ (in-
formacje o godzinach pływów są centrum informacji tury-
stycznej Étretat i internecie). 

W drodze na plażę skusił mnie świat literackiej fikcji:  
muzeum arsèna Lupina, a w nim meloniki, białe rękawicz-
ki i inne bibeloty tego słynnego włamywacza-dżentelmena 
stworzonego przez Maurice’a Leblanca.

Chrystusa. Na ogrodzenie grobu turyści miejscowym zwy-
czajem nadziali skarpetki i inne szmatki, co zapewnia  
piorunujący efekt. 

14 kwietnia
Zwijamy dobytek i jedziemy do LiLLe, stolicy Flandrii 

(po flamandzku Rijsel), na polecany w przewodnikach 
przestronny parking Champ de Mars. Niestety, bramka prze-
puszcza tylko pojazdy mające mniej niż 1,8 m „wzrostu”.  
W tej sytuacji nie zastanawiając się, czy to progi dla nas  
za niskie, czy my za wysocy, zawracamy i bez większego 
trudu znajdujemy miejsce nieopodal. Budynki w stylu rene-
sansu flamandzkiego, ażurowe wieżyczki, złocenia i fontan-
ny na placach Gén. de Gaulle’a i Rihour przyprawiają  
o zawrót głowy. Biegam po uliczkach starówki, które zapro-
wadziły mnie do ogromnej neogotyckiej katedry Notre-
dame-de-la-treille, a potem wyrzuciły na największą we 
Francji XVII-wieczną cytadelę. Szkoda, że dzisiaj nie jest 
sobota, bo tego dnia miejscowe centrum turystyki oferuje 
zwiedzanie miasta na segwayu.

Jedziemy dalej, do aRRas. Najpierw obejrzeliśmy je z lo-
tu ptaka (z wieży miejskiej na Place des Héros), potem ze-
szliśmy do podziemia. W X–XII-wiecznych piwnicach mia-
sta od pewnego czasu każdej wiosny artyści urządza- 
ją ogrody tematyczne. Tym razem inspiracją była dla nich  
muzyka. Grające interaktywne instalacje z konewek, wentyla-
torów i kół rowerowych ustawionych między tulipanami czy 
storczykami nie dość, że wydają zabawne dźwięki, to w do- 
datku cieszą oko i wspaniale pachną.

Bardzo chcemy jeszcze dzisiaj stanąć na plaży, więc szyb-
ko kierujemy się krajowymi drogami na południowy zachód. 
Po paru godzinach zjeżdżamy do Bois des Cis, najbliższego 
miasteczka z dostępem do morza. Ubrana w kurtkę zanu-
rzam stopy w lodowatym jeszcze Morzu Północnym. Wypeł-
niwszy ten obowiązek, szybko zakładam buty i ruszam  
po kamienistej plaży. 20 m dalej po raz pierwszy zobaczy-
łam z bliska delfina. Nieżywego. 

Te atrakcje nam nie wystarczają. W planach na dzisiaj mie-
liśmy słynne klify w ÉtRetat. Dojeżdżamy tam koło półno-
cy. Na obrzeżach miasta znajdujemy kemping samoobsługo-
wy. Po wrzuceniu do automatu 5 euro opuszcza się pachołek  
zastawiający wjazd na wybetonowany plac. Za kolejne 2 euro 
napełniamy kamperowy pojemnik na wodę. 

Mimo zmęczenia jazdą krętą, wąską drogą wzdłuż wy-
brzeża i późną godziną idziemy zwiedzić klif. Naprawdę war-
to było! Za nami wysokie na 70 m skały, przed nami bezkres 
morza. Dwa występy skalne wyglądają jak dinozaury u wo-
dopoju. Efekt potęguje padające na nie światło reflektorów. 

wydma Dune du pilat i widok z dzwonnicy w średniowiecznym, 
otoczonym winnicami saint-Émilion (z lewej). kobiety w trady-
cyjnych strojach przygrywały do pokazu tańców w collioure.

kaMpErEM pO EurOpIE ¬ FraNcJa
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gach przy drodze, praw-
da?! Słyszeliście chyba 
o włamaniach? W nocy 
wpuszczają przez wen- 
tylację gaz usypiający, 
wchodzą i wszystko za-
bierają! Prawda, kocha-
nie? – Tak, tak – przyta-
kuje mu urocza żona 
Pauline. – Zanim kupili-
śmy kamper, wolny czas 
spędzaliśmy na jachcie. 
Że tam nie kradną? Ależ 
skąd, dwa razy piraci ob-
rabowali nas w porcie! 

Oczarowani ceną wol-
ności jedziemy dalej. Do 
Arcachon. Tym razem na 
kemping. Licznik na ko-
niec dnia: 2 670 km.

18 kwietnia
Pora na Atlantyk. Ruszyliśmy z kempingu ku ponadstu-

metrowej wydmie dune du Pilat, najwyższej na konty-
nencie. Co roku rośnie i pełznie, pożerając kolejne metry 
lądu. Po schodach, za wycieczką ze szkoły podstawowej, 
gramolimy się na górę. Panorama fantastyczna, wiatr ude-
rza piaskiem w twarz. Dzieci turlają się po wydmie. Gorąco 
polecam skakanie w dół wzgórza – wiatr fantastycznie nie-
sie (sprawdziłam!). Zboczem zeszliśmy do oceanu. Po ką-
pieli stóp w lodowatej wodzie wracamy do kampera. 

Czekało nas saiNt-ÉmiLioN, warowne, wpisane na li-
stę UNESCO miasteczko z tradycjami winiarskimi. Najpierw  
oglądamy XII-wieczną piwnicę Clos des Menuts skrywają-
cą 350 tys. butelek. Potem, ze szczytu dzwonnicy, na którą 
prowadzi 198 stopni, podziwiamy brązowoczerwonoszare 
dachówki, jasne uliczki i zielone pola. Zła pogoda coraz  
bardziej daje nam się we znaki. Szybka decyzja: jedziemy 
nad Morze Śródziemne. Natychmiast. Najkrótszą możliwą 
trasą, do CoLLiouRe. 

Nad ranem jesteśmy na miejscu. Zdrzemnęliśmy się na 
parkingu, żeby odzyskać jasność myślenia i siłę na znale-
zienie kempingu. Licznik na koniec dnia: 3 305 km.

19 kwietnia
Rano znajdujemy kemping Les Amandiers. Po śniadaniu  

plaża. Ostre kamyki wbijają się w stopy, mimo to dziel-
nie zanurzam je w Morzu Śródziemnym. Zimne, ale nie tak 
jak Atlantyk. Słońce przyjemnie grzeje. Po południu ścież-
ka klifowym wybrzeżem prowadzi nas między XVII-wiecz-
nymi ruinami fortów Rond i Carre do Collioure.

Strome uliczki schodzą tu wprost do niedużej zatoczki, 
której pilnuje latarnia morska. Wakacyjna atmosfera. Lu- 
dzie opalają się na rozłożonych na skale kocykach. W głębi 

miasteczka powiewają katalońskie flagi w czerwono-poma-
rańczowe pasy. Trafiliśmy akurat na kiermasz „Książka  
i róża” – za zakup książki ze stołów przykrytych obrusami 
w katalońskich barwach przysługuje kwiat. Degustacja  
anchois po lewej, pasztetów – po prawej. Pośrodku dwóch 
żwawych panów po 60. śpiewa ludowe pieśni z akompania-
mentem akordeonistki. Mają swoich wiernych fanów, sta-
ruszków, którzy podpierając się laskami, podrygują w takt 
muzyki i z zaangażowaniem śpiewają. – Uwielbiamy dawać 
koncerty. Nasz zespół nazywa się Les veus de l’estany  
– mówi mi z uśmiechem jej lider Jean Paul. – Może nas za-
prosisz do Polski?

20 kwietnia
N igdzie się nie spieszymy. W jednym miejscu siedzimy 

do trzech dni, potem ruszamy dalej – opowiada mi na 
kempingu Bernard Bonnet, prezes Association des Familles 
de Traumatises Cranies du Tarn, związku rodzin z osobami 
upośledzonymi umysłowo. Wraz z żoną Giséle wstąpili do 
tej organizacji ze względu na 32-letniego dziś syna 
Thierry’ego, który teraz też jest z nimi. Na wyjazd zabrali 
również dwójkę wnuków. – Lubimy taką wolność – mówią.  
– Byliśmy kamperem we Włoszech, w Hiszpanii, na Wę-
grzech, Słowacji, w Czechach. 

A my robimy jeszcze jeden wypad do Collioure, na pokaz 
tańców ludowych. O 15.00 osiem par nastolatków przebra-
nych w stroje ludowe z gracją wybiega na plac, zmieniając 
go w scenę. Przygrywa im orkiestra, przygląda się ze 300 
osób. Zespół trzy lata temu był na konkursie w Lublinie,  
a dziś jadą na festiwal do Ankary.

16 kwietnia
Rano wyszliśmy z samochodu wprost na plażę. A krótki 

spacer wokół parkingu po raz kolejny przekonał mnie 
o słuszności starego przysłowia, że ranek jest mądrzejszy od 
wieczora. Wczoraj nie zauważyliśmy znaku, który zakazywał 
wjazdu kamperom. Szybko się zwinęliśmy, by (już świado-
mie) nie prowokować służb porządkowych. 

Pojechaliśmy krajowymi drogami do moNt-saiNt- 
-miCHeL. Im bliżej byliśmy, tym bardziej zamkowa góra 
wystawała ponad bezkresne pastwisko z tysiącami owiec. 
Na parkingu utonęliśmy w powodzi kamperów. W środku 
wyspy naleśniki, lody, kanapki, znaczki, koszulki, obrazki, 
breloczki kipią ze sklepowych wystaw. Uliczkami przeciska-
ją się tłumy ludzi. Na szczycie góry dumnie stoi klasztor,  
a w nim pod jednym ze strzelistych witrażowych okien nie-
spodzianka. Mężczyzna w kombinezonie stojąc na drabinie, 
czyści odkurzaczem piszczałki organów.  – Ten instrument 
dzisiaj zagra po raz pierwszy od 10 lat – wyjaśnia mi Em-
manuel Foyer. – 1 maja obchodzona będzie 1 300. rocznica 
objawienia się świętemu Aubertowi Archanioła Michała. To 
on polecił mu budowę kościoła na skalnej wyspie.

Żegnamy się z Normandią i jedziemy na nocleg w bre-
tońskim tuRBaLLe w pobliżu GuÉRaNde, miasta z mo-
numentalnymi XV-wiecznymi murami. Basen, główna atrak-
cja kempingu, kusi oko, ale trudno nam ją docenić. W tej 
temperaturze gorący prysznic w pełni zaspokaja moje zapo-
trzebowanie na luksus. Licznik na koniec dnia: 2 149 km.

17 kwietnia
No właśnie, luksus. – Oczywiście, zapraszamy do środ-

ka. Ale buty zostaw na dworze – słyszę od obozującego 
obok nas Brytyjczyka. Wprost z trawnika wdrapuję się po 

schodkach do przestronnego salonu. Na 
podłodze biała, uginająca się pod stopami 
wykładzina, pod jednym oknem skórzana 
sofa, naprzeciwko – fotel. Nad miejscem 
dla kierowcy wielki telewizor. – Możemy 
go oglądać z łóżka, gdy je opuścimy znad 
sufitu – Andrew Walker z dumą prezentu-
je, wciskając guzik na pilocie. – A to nasza 
łazienka. Na podłodze duże ceramiczne 
kafle w kolorze écru z delikatnym wzorem. 
– To auto kosztowało 120 tys. funtów. Mam 
tu komputer, internet, wymieniam maile  

z pracownikami i cały czas mam nad nimi kontrolę. Poza tym 
jesteśmy samowystarczalni, przez pięć dni nie musimy ła-
dować akumulatorów. Cudowna wolność – 60-letni Andrew 
rozpiera się na sofie. Na jego małym palcu błyska złoty syg-
net, na nadgarstku takiż zegarek. – A wy też kamperem, tak? 
To miło. Ale nie zatrzymujecie się na niestrzeżonych parkin-

placu, żeby wykluczyć rywalizację o tery-
torium. Mamy miejscówkę, więc tu zano-
cujmy – trzeba zobaczyć to miejsce o świcie. 
Wstępujemy do pustego pobliskiego hote-
lu i baru Omaha, głównie po to, by zwie-
dzić toaletę (korzystania z naszego kam-
perowego cuda techniki i chemii było 
trochę krępujące, więc unikaliśmy tego). 
Dla porządku zamawiamy piwo i gorącą 
czekoladę. – Mówicie po niemiecku?  
– woła do nas zza kontuaru właścicielka 
baru, trzymając słuchawkę w ręce. – Ale 
z Polski jesteście, tak? Równie zaskoczona, jak pan po dru-
giej stronie linii, zaczynam rozmowę. Okazało się, że Nie-
miec, który próbował zarezerwować hotel, ale nikt nie potra-
fił poprawnie zapisać jego nazwiska, jest Polakiem. Wyjechał 
za Jaruzelskiego i już został. A teraz czerwcowy weekend 
spędzi na plaży D-Day. Licznik na koniec dnia: 1 811 km.

zła pOGODa daje nam się we znaki. Szybka 
decyzja: pojedźmy nad Morze Śródziemne!

kaMpErEM pO EurOpIE ¬ FraNcJa

w katalońskim collioure już w kwietniu panuje wakacyjna at-
mosfera, jednak wieczorem (z lewej) uliczki szybko pustoszeją. 
z lewej na dole: świeże ostrygi z hodowli w bozigues.
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21 kwietnia
Pora wracać do domu. Ale najpierw Hiszpania! To tylko  

30 km od Collioure. Górską drogą dojeżdżamy do grani-
cy. Spotykamy tam parę Holendrów. Siedzą na krzesełkach 
przed kamperem. On pali fajkę, ona się opala. – Lubimy pły-
wać – mówi Jan Grfhorst. – 30 lat temu, gdy byliśmy młodzi, 
sami zbudowaliśmy jacht – wspomina Anneke. Składali go 
sześć lat, w pierwszy rejs zabrali niemowlę. – Teraz mamy już 
siedmioro wnucząt. W domu co chwila mamy któreś pod opie-
ką. To, oczywiście, piękne, ale tu przez parę tygodni możemy 
od nich odpocząć – śmieją się. – No i kamper wygrywa z jach-
tem – dodaje Jan. – Odległość, którą morzem pokonywaliśmy 
przez 40 dni, samochodem zrobiliśmy w cztery! 

Na Grfhorstów czeka Portugalia, a my ruszamy na wschód, 
w kierunku NaRBoNNe. Noc spędzamy w zatoczce przy 
drodze, między wydmą a morzem. Prawie nie śpię – myśli za-
głusza wycie wiatru, który kołysze autem. W dodatku prze-
stało działać ogrzewanie. Licznik na koniec dnia: 3 446 km.

22 kwietnia
Zdiagnozowaliśmy przyczynę braku ogrzewania: skoń-

czył się gaz. Trochę to dziwne, bo przy naszej eksploa-
tacji 11-kilogramowa butla powinna wystarczyć na miesiąc. 
Jedziemy więc na poszukiwanie butli. I okazuje się, że na-
pełnić naszej nie chce nikt, a kupić nową z odpowiednim 

zaworem trudno. W końcu dobieramy właściwą, ale na jeż-
dżenie po sklepach tracimy dzień. I w drogę, do Awinionu. 

W BoziGues, mijamy ciągnącą się po horyzont hodow-
lę ostryg. Wystające nad wodę bramki, które służą jako rusz-
towania dla worków z dojrzewającymi ostrygami, przypomi-
nają industrialną instalację. Obok – restauracje z owocami 
morza. Wpadamy na dwie godziny za mury wspaniałego 
aWiNioNu. Z oddali błyszczy w słońcu złocony posąg Ma-
donny ze szczytu wieży Notre-dame-des-doms. Warto tu 
kiedyś wrócić dla ogrodu przy katedrze i gotyckiego pałacu 
papieskiego. Tymczasem w drogę, przez LyoN. Nocujemy 
na parkingu przy granicy. Licznik na koniec dnia: 4 327 km.

23-24 kwietnia
Po drenujących kieszeń francuskich autostradach niemie-

ckie bezpłatne drogi witamy z radością. Po noclegu przy 
autostradzie pod Berlinem jedziemy prosto do Poznania. 
Licznik na koniec wyprawy: 5 500 km. n 

Dziękujemy firmie Camp-Rent z Poznania za pomoc w reali-
zacji „kamperowych” materiałów.

Paulina SzczucińSka – nad atlantykiem na 

dune du pilat tuż przed skokiem w dal w pia-

sek. oprócz turlania się po wydmie i błądze-

nia po bezdrożach uwielbia jeździć samocho-

dem, więc wyprawa kamperem była dla niej 

wymarzoną przygodą. Na co dzień redaktor-

ka National Geographic. 

kaMpErEM pO EurOpIE ¬ FraNcJa

zatoka w collioure, nad którą góruje Église notre-Dame des an-
ges, jest ulubionym miejscem spotkań mieszkańców miasta. 




