
FRANCJA PROWINCJONALNA 2013  

17 dni w regionach: Franche-Comté, Rodan-Alpy, 
Prowansja-Alpy-Lazurowe WybrzeŜe 

Termin: 10-26.06.2013 

-Do przejechania około 5000km 

Dzień 1 -  10 czerwca/poniedziałek  

 Toruń –Świecko- Bayreuth(Niemcy)  - 768km. 

• Jedziemy do Bayreuth (Niemcy) 
• Obiad w drodze 
• http://www.landgasthof-werner.de/ 
• Landgasthof Werner 
• Mucke Reuth 11 
• Kolacja  

1 Nocleg: Bayreuth(Niemcy)  

Dzień 2 -  11 czerwca / wtorek  

Bayreuth(Niemcy)-Orgelet - 755 km. 

• Śniadanie  
•  Jedziemy do Orgelet 

http://jura-camping-lafaz.com/index.php 
 

• Obiadokolacja  
• 2  Nocleg: Orgelet  

Dzień 3 -  12 czerwca / środa 

Orgelet - Gorges de la Langouette – Orgelet -20km. 

• Śniadanie  
• Po śniadaniu ruszamy na szlak zobaczyć Gorges de la Langouette (czyli wąwozy 

Langouette) – około 10km. od Orgelet 
• Po powrocie posiłek własnoręcznie przygotowany 
• Czas wolny 

 
3 Nocleg: Orgelet 

Dzień 4 -  13 czerwca /czwartek 

Orgelet -Cascades du Herisson – Orgelet -75km. 

• Śniadanie  
• Po śniadaniu jedziemy zobaczyć ” Cascades du Herisson” (całkowita trasa 

dojazdowa 75km.) leŜące pomiędzy Bonlieu a Doucier. 
Inna opcja: 
Pętla Thoiria (16km. od Orgelet) 



Czas trwania: 2godz.45min. 
Trasa: 8km. 
Wysokość: 500m. 
Elewacja:60m. 
Trudność:średnia 
Miła wycieczka zacienioną trasą, po drodze moŜemy zobaczyć otwarte jaskinie na klifie, 
ze spadającymi wodospadami. Robimy 8-km. pętlę. Zaczynamy od Moulin de la Fraite, 
500m. idziemy utwardzoną drogą, a następnie skręcamy i podąŜamy zgodnie z planem. 
200m. dalej jest jaskinia, dalej Katedra z kurtyną wody a dalej 3 wodospady. 
 

• Po powrocie obiad 
• Czas wolny 

 
4 Nocleg: Orgelet 

Dzień 5 -  14 czerwca /pi ątek  

Orgelet – Arinthod-Poncin-Amberieu-en-Bugey-Loyettes-Vienne-Condrieu-
Lamastre-Vallon  Pont d’Arc - 368 km.     omijamy autostrady 

• Śniadanie  
• Jedziemy do Vallon Pont d’Arc. Zaczynamy poznawać Francję od kuchni, aby 

było ciekawiej pojedziemy bocznymi drogami, zobaczymy jak wygląda 
prowincjonalna Francja. Jedziemy na Camping ESQUIRAS:  

• www.camping-esquiras.com 
• Zwiedzanie okolicy I zakupy Ŝywności 
• obiadokolacja w domkach 

5 Nocleg  w Vallon Pont d’Arc 

Dzień 6 -  15 czerwca  /sobota  

• Śniadanie w domkach 
• Jedziemy zobaczyć Pont d’Arc i przełom rzeki Ardeche’ 
• Jak będzie duŜo czasu moŜemy jechać zobaczyć Païolive  wood –skamieniały las 
•  Trzeba równieŜ zobaczyć wystawę Chauvet-Pont d”Arc Cave - malunki człowieka 

kromaniońskiego (wpisane na listę UNESCO) 
• Obiadokolacja 

  6 Nocleg  w Vallon Pont d’Arc; 

7 Dzień -  16 czerwca /niedziela  

Vallon Pont d’Arc – Uzes – Remoulins – Avignon – Vallon Pont d’Arc 175km. 

• Śniadanie w domkach 

• Uzes  WyjeŜdŜamy z Vallon Pont d’Arc  i kierujemy się w kierunku Uzes. Wygląda jakby 
było Ŝywcem przeniesione z XVIII wieku. Oczywiście zostało to wykorzystane przez 
filmowców, nagrano tam większość scen do filmu Cyrano de Bergerac z G. Depardieu. 
Warto zatrzymać się tam, choć na krótki postój. 

• Remoulins  Następnie jedziemy do Remoulins. Musimy koniecznie zobaczyć najlepiej 
zachowany akwedukt rzymski, słynny Pont du Gard.  Pont du Gard, fragment 
zachowanego akweduktu, trzypiętrowa arkada o wysokości 49,0 m i szerokości 27,0 m, 
wzniesiona przez Marka Agrypę z kamiennych bloków bez uŜycia zaprawy. Mijają wieki, a 
rzymski most na rzece Gardon wciąŜ trwa, budząc podziw swoim ogromem. 

• Avignon - Zabytkowe centrum Avinionu (na liście UNESCO) 



• Zwiedzamy zabytkowe centrum miasta papieŜy, słynącego z murów 
obronnych, romańskiej katedry Notre Dame, Pałacu Papieskiego oraz oczywiście 
„niedokończonego mostu w Avignon”- mostu św. Benezeta. 
Pałac papieski czynny poniedziałek-sobota godz. 9:oo am-6:00pm 

• Powrót do Vallon Pont d’Arc 
• Obiadokolacja 

7 Nocleg  w Vallon Pont d’Arc 

8 Dzień -  17 czerwca /poniedziałek  

Vallon  Pont d”Arc - Alba-la-Romaine – Vogue –Lagorce - Vallon  Pont d”Arc  - 78km. 

• Śniadanie 
• Jedziemy do Alba-la-Romaine zobaczyć zamek 

               Atrakcje w pobliŜu 

               Region wokół Alba-la-Romaine zawiera wiele malowniczych wiosek, szczególnie  

               polecamy Saint-Montan na południe i Balazuc i Vogue na zachód.                       

• Alba-la-Romaine – zamek (otwarty dla publiczności) 
• Vogue – następnie jedziemy do Vogue, Lagorce zwiedzić ładne, stare wioski. 
• Wracamy i czas wolny 
• Obiadokolacja 

8 Nocleg  w Vallon Pont d’Arc 

9 Dzień -  18 czerwca /wtorek  

Vallon Pont d’Arc – Orange – Carpentras - Gordes – Roussillon –Valensole 
Castellane  274km  

• Śniadanie 
• Trzeba ruszać dalej. Ten odcinek jest niezbyt długi i wiedzie bocznymi drogami przez 

Orange, Gordes, Roussillon, Apt, Valensole , Moustiers-Ste-Marie. Typowe 
prowansalskie krajobrazy, małe miasteczka, lawendowe pola(w czerwcu i lipcu) i 
autokarowe wycieczki japońskich turystów fotografujących się na ich tle.  

W drodze odwiedzimy: 

• Orange - Teatr rzymski i okolice oraz łuk triumfalny (na liście UNESCO) …dojazd 61,4km  
1godz.13min. 

• Gordes ………jedziemy przez Carpentas…52,2km…1godz.10min. 

Gordes jest piękną, starą wioską usadowioną na południowym skraju wysokiego Plateou de 
Vaucluse.Kamienne budynki ciasno umieszczone naprzeciw klifu i inne zbudowane wysoko na 
skałach ponad nimi wraz z XII-wiecznym zamkiem zbudowane są z beŜowych skał błyszczących 
pomarańczowo w porannym słońcu. Z wioski mamy wspaniałą panoramę na południe, poprzez 
pola, lasy, małe wioseczki. Gordes uznane jest za jedną z najpiękniejszych wiosek Francji. Za 
wioską , w kierunku północnym wąskie drogi prowadzą ku skałom, dolinom I lasom Plateau de 
Vaucluse,  z widowiskowym opactwem de Sénanque  (tylko 4km. od Gordes). Gordes jest 
regionem z wieloma ciekawymi, kamiennymi budowlami nazywanymi bories. Jest ich 
tutaj kilka we wsi w pobliŜu Gordes, włączając słynnych „trzech Ŝołnierzy” i jedną duŜą 
pojedynczą.TuŜ za  Gordes znajduje się mała Wieś de Bories, staroŜytna wioska zbudowana z 
kamiennych budynków: niewiarogodny zbiór  domów, murów, stodół i  innych budowli.  

• Roussillon  ze słynnymi czerwonymi ochrowymi wzgórzami…..10,5km…16min. 



Są  tutaj w okolicy złoŜa rud ochry która nadała okolicy i miastu charakterystyczny 
pomarańczowo-czerwonawy kolor. Roussilon jest prześliczną wioską ze swoimi 
czerwonymi domami, dachami i wzgórzami połoŜonymi wśród zielonych lasów 
iglastych. Sama wioska jest urocza ze swoimi wąskimi uliczkami, jest niewielka więc nie 
zajmie duŜo czasu zwiedzenie jej, zwróćcie uwagę na rynek z kilkoma ładnymi 
budynkami, XIX-wieczny zegar, wieŜę z dzwonnicą i zegar słoneczny. 
Parking z automatem do kasowania: kosztuje tutaj 2Euro za całodzienne parkowanie. 
 

• Valensole….zagłębie lawendowe 
 

• Castellane… z Roussilon jest 145km…..2,5godz. 
Wreszcie docieramy do celu podróŜy. Za jednym z zakrętów wyłania się piękna dolina. 
W dole wśród kredowych skał w głębokim wąwozie toczy swoje wody rzeka Verdon, a 
nad jej brzegiem widać miasteczko Castellane  z charakterystyczną, wysoką na 70 
metrów skałą, na której stoi widoczny z daleka kościół. Uroki Gorge du Verdon, 
największego kanionu w Europie ściągają w okolice Castellane rzesze turystów. 
Castellane, którego początki datują się od szesnastego stulecia, jest połoŜone na 
skrzyŜowaniu Szlaku Napoléona i Górnej drogi Verdon. 
Castellane jest schowane w gardle stromego Wielkiego Kanionu du Verdon. Kaplica 
Nôtre Dam jest usadowiona wysoko powyŜej Castellane,  zbudowana jest w miejscu 
rzymskiego fortu i staroŜytnego rzymskiego miasta Petra Castellana. 
Romański Eglise St. Victor datowany jest na XI wiek, był zbudowany przez mnichów 
opactwa Św.Wiktora z Marsylii. Nawy boczne tego kościoła parafialnego były 
zbudowane w XVI i XVII wieku.  

 
            Jedziemy na Camping Domaine du Verdon **** 

http://www.camp-du-verdon.com/ 
 

• Obiadokolacja 
• Zakupy Ŝywności 
 
9 nocleg: Castellane 

Dzień 10 -  19 czerwca / środa  

• Śniadanie w domkach 
• Zwiedzanie kanionu od Castellane do Rougon (21km. w jedną stronę) lub zrobienie 

samochodem pełnej pętli wokół kanionu włączając w to Route des Crête - jest to 
100km. i zajmuje cały dzień. 

Pobyt w Castellane nie powinien wam się dłuŜyć. Miasteczko jest urocze (na rynku w 
centrum miasteczka odbywają się w kaŜdą środę targi produktów regionalnych, a rano 
będą was budzić beczące owieczki przepędzane drogą obok kampingu). Warto 
odwiedzić muzeum lawendy, wejść na Roc (skała z kościołem) i obejrzeć stary most na 
rzece Verdon. Główną atrakcją jest jednak kanion. 
Kanion Verdon nazywany równieŜ Wielkim Kanionem Verdon jest widowiskowy: dziki i 
piękny. 
Tworzy on granicę pomiędzy Alpami Haut-Provence i Var. Jest głęboki do 700m., długi 
na 21km., jego szerokości zmienia się od 6–100m. na dnie i od 200–1500m w górnych 
partiach. 
Od Castellane do wsi Rougons rzeka Verdon płynie szybko i droga towarzyszy jej 
brzegom. 
W Rougons w Point Sublime rzeka zanurza się pomiędzy wąskie skalne ściany I płynie 
między nimi kanionem aŜ do jeziora Lac Ste Croix. 

• obiadokolacja 

10 nocleg: Castellane 



Dzień 11 -  20 czerwca /czwartek  

 
• Śniadanie w domkach 
• Tura samochodem aby zwiedzić okoliczne miasteczka 
Bargème (30km. od Castellane) 

 Bargème jest najwyŜej połoŜoną Wioską w Var.  Dzieli ona szczyt wysokiego 
skalistego grzbietu ze staroŜytnymi ruinami średniowiecznej fortecy. Wieś 
jest  izolowana od dróg głównych. Oddalona około 28km. na S od 
Castellane jest odseparowana przez Gorges de l'Artub. 
Na SE w odległości 12-15km. są miejscowości Mons i Fayence ale są one po 
przeciwnej stronie góry Malay. Widok ze szczytu wzgórza w pobliŜu tej wsi 
jest naprawdę niewiarogodny. XII-wieczny romański kościół, ruiny zamku-
fortu, XVII-wiecznypiec komunalny, restauracja, kawiarnia i piekarnia 
sprawiają i jest to miłe miejsce na przerwę obiadową. 

• Obiad 
• Leniuchowanie 

11 nocleg: Castellane 

Dzień 12 -  21 czerwca /pi ątek  

 Całodzienna wyprawa do Entrevaux  (42km. w jedną stronę.) 
 

• Śniadanie w domkach 
Entrevaux jest wspaniałą,  średniowieczną wioską chroniącą wąską przełęcz. 
Zachwyca zwodzony most przerzucony przez rzekę i droga prowadząca 

zygzakiem ku górze przez 20 ufortyfikowanych bram ku XVII-wiecznej cytadeli 

górującej nad wioską i okolicznymi dolinami. 
Widok na miasto z zewnątrz jest oszałamiający, obwałowane 
miasteczko i górująca nad nim cytadela, droga poprzez długi zwodzony 
most i przez sklepioną bramę osadzoną między dwoma wieŜami. 
Wiejskie ulice są ciemne i wąskie, prowadzą między wysokimi budynkami, 
sprawiając iŜ masz wraŜenie, Ŝe przeniosłeś się w czasy średniowieczne. 
Gotycki kościół z XV - XVII wieku Notre Dam de l′Assomption jest 
całkiem duŜy, jego fasada zdobiona  jest bogato ornamentami. 
Wejście do cytadeli i muzeum kosztuje 3Euro (potrzebne są monety Euro 
na wykup Ŝetonu w automacie). Spacer  wzdłuŜ murów uliczką z kocimi 
łbami zajmie 20min. aŜ do cytadeli. 

Warto spędzić tutaj więcej czasu i zwiedzić miasto (moŜna wykupić turę 
z przewodnikiem w biurze turystycznym).  
MoŜna zobaczyć jeszcze stary młyn zboŜowy i oliwny oraz rzymski 
arkadowy akwedukt ciągnący się wzdłuŜ drogi. 
Oba młyny znajdują się w zewnętrznej osadzie górującej nad stacją 
kolejową. Młyn mielący oliwki na oliwę jest ciągle w uŜyciu. Akwedukt 
znajduje się obok młyna zboŜowego. 

12 nocleg: Castellane 

 

Dzień 13 -  22 czerwca /sobota  



Castellane –Sisteron-Grenoble-Chambery-Lelex-Orgelet   470km. 

• Śniadanie domkach 
• Po śniadaniu wyruszamy w drogę  
• Na trasie jemy obiad 
• DojeŜdŜamy na camping ” la Faz” koło Orgelet  
• http://jura-camping-lafaz.com/index.php 
•  
13 Nocleg  w Orgelet 

Dzień 14  -  23 czerwca /niedziela  

• Śniadanie  
• Jedziemy około 30km. do Baume-les-Messieurs zobaczyć płaskowyŜ Baume-les-

Messieurs. 

  Miejscowość Baume Les Messieurs połoŜona jest bardzo widowiskowo pośrodku 
trzech stromych klifowych wapiennych wzgórz. 

Do zwiedzenia: 

1.jaskinia Baume 

Wycieczki z przewodnikiem i zwiedzanie 45 minut  
2.Opactwo Abbaye 

Klejnotem Baume les Messieurs jest romańskie opactwo, które - jak głosi 

legenda-  
załoŜone zostało w VI w. przez przybyłego z Irlandii zakonnika Columba.  

Naprawdę jednak załoŜenie klasztoru przypada na wiek IX, a jego rozwój na 
wiek XVI i XVII. Architektura opactwa odzwierciedla wszystkie okresy jego 

istnienia.  
  Ołtarz z XVI wieku 
Wycieczki z przewodnikiem ( 45 minut ) od 15 maja do 15 września 
 
Z miasteczka Baume les Messieurs szlaki turystyczne prowadzą do 
spektakularnych  
jaskiń połoŜonych w Cirque de Baume oraz do licznych wodospadów. Za 
jeden z  
najpiękniejszych we Francji uwaŜany jest kaskadowy wodospad Tuf na rzece 
Darf.  
Odkryte w 1610 r. jaskinie liczą ponad 30 milionów lat. Spacer korytarzami jaskiń 
jest  
pełen niespodzianej. Spotykamy tu nie tylko fantastyczne naciekowe formy 
skalne, ale  
podziemne rzeki i jeziora. Podczas deszczu wody rzeki Darf tworzą u wejścia do 
jaskiń  
wspaniały wodospad.  
 

3. Kaskadowy wodospad Tuf 

14 Nocleg  w Orgelet 



Dzień 15 -  24 czerwca /poniedziałek  

• Śniadanie  
• Jedziemy zwiedzić średniowieczne miasteczko Chateau-Chalon (35km. od Orgelet). 

Na szczycie skalistego wzgórza usadowiło się niewielkie średniowieczne miasteczko  
Chateau Chalon. Miejsce to słynie z najlepszych win Jury. Główną atrakcją miasta 
jest pochodzące z VII w. opactwo benedyktynów ze szkołą dla szlachetnie 
urodzonych panien. Benedyktyni jako pierwsi zajęli się teŜ produkcją win w tym 
regionie Francji. W miasteczku podziwiać teŜ moŜna XII-wieczny kościół Saint Pierre, 
którego fragmenty sięgają jeszcze czasów rzymskich oraz liczne stare domostwa. 
Jeden z takich domów, połoŜony naprzeciw kościoła, pochodzący z XVI w. i 
nazywany „Domem zimnej Pignan” zaliczany jest do historycznych pomników Jury.  
 

• Powrót, czas wolny 
• Kolacja 

 15 Nocleg: Orgelet 

Dzień 16 -  25 czerwca /wtorek  

Orgelet -  Bayreuth - 755 km. 

• Śniadanie 
• Jedziemy do Bayreuth 
• http://www.landgasthof-werner.de/ 
• Kolacja 

16 Nocleg: Bayreuth 

Dzień 17 -  26 czerwca / środa  

Bayreuth – Toruń przez Świecko- 768 km. 

• Śniadanie  
• Ruszamy do Torunia 
• W drodze obiad. 

 

 


