Dag 1: Grenoble – Castellane 253 km.
Deze 7-daagse vakantie begint in de mooie stad Grenoble aan de Rue Hoche.
Als u de stad even wilt gaan verkennen, dan kunt u even gaan kijken bij de Bastille
die u met de kabelbaan kunt bereiken.
Van boven heeft u een mooi panoramisch uitzicht over de stad.
Voor een museumbezoek kunt u in Grenoble terecht bij het Nationaal Centrum voor
moderne kunst, het Magasin, het Casamaure, het Verzetsmuseum, het Museum van
het Bisdom, het Museum van Natuurlijke Historie, het Museum van de Dauphinois of
het Museum van Grenoble.
Ook leuk is het om een wandeling te maken over een van de marktpleinen in de
oude binnenstad. Natuurlijk is in de historische binnenstad ook een overdekte markt,
namelijk in de hallen van Sainte-Claire. Het centrum bestaat uit kleurrijke gevels en
smalle straatjes, bovendien is er een opvallend klimrek.
Verder is er een speciale wandelroute langs herinneringsmonumenten en opvallende
fonteinen..
Grenoble is vooral bekend als het beginpunt van de Route Napoleon richting het
zuiden. De route die in 1932 officieel is aangelegd, wordt gekenmerkt door keizerlijke
adelaarstekens. Napoleon legde de weg in 1817 in zeven dagen tijd af over
ezelspaden van Golfe-Juan via Le Cannet, Grasse, Castelane, Digne les Bains,
Sisteron, Gap, Corps naar Grenoble.
U vertrekt natuurlijk ook over deze Route Napoleon naar het 17 kilometer verder
liggende Vizille.
Vizille ligt op 314 meter hoogte tussen drie bergenmassieven, de Belledonne, de
Vercors en de Oisans,
In de omgeving ligt het 132 hectare grote en 39 meter diepe natuurlijke meer, het
Grand Lac de Laffrey.
Het meer met veel visstekken is uniek omdat het op een hoogte van 900 meter ligt en
vol staat met helder water.
Het water heeft extreme temperaturen, ’s-zomers + 20 en in de winter -20 graden.
De volgende bezienswaardigheid is La Mure, een stad die omringt wordt door de
toppen van Ecrins en de Vercors.
La Mure ligt tegen de Provence aan, bezit een imposant stadhuis, het museum
Matheys dat ondergebracht is in het Caral huis, een klokkentoren en een oud
marktplein.
U komt spoedig in het hart van de Dauphine, waar het middeleeuwse dorp Corps ligt,
met het Lac de Sautet op een hoogte van 765 meter.
Het meer ligt in een prachtige omgeving en heeft een oppervlakte van 350 hectare.
Het is erg liefelijk en zeer geschikt voor watersport zoals zwemmen, varen met
elektrische boten, kanoën, zeilen en waterfietsen.

De route Napoleon klimt verder naar het zuiden en brengt u in Gap, gelegen op een
hoogte van 735 meter. Parkeer er even, want het centrum is autovrij en ligt er
uitnodigend bij. Verschillende bezienswaardigheden van de oude stad zullen uw hart
stelen zoals onder andere het Jean Marcellinplein, het neogotisch bouwwerk uit de
19e eeuw met de naam Notre-Dame-et-Sainte-Arnouxkathedraal met verschillende
orgels en een hoge toren. Ook het stadhuis met een 18e-eeuwse gevel en het
archeologisch museum zijn er te bewonderen.
De Route Napoleon geeft bij Gap een splitsing waar we de bekende route verlaten
en overschakelen op de D942a en de D900b, schitterende fel draaiende wegen,
onderlangs het Lac de Serre Ponçon, waar we overgaan op de D900 naar Seyne en
Digne les Bains.
Trek bij Digne les Bains de neusgaten maar ver open, want de plaats wordt ook wel
de lavendel hoofdstad genoemd.
Digne is de hoofdstad van Alpes-de-Haute-Provence en ligt 600 meter boven de
zeespiegel midden in de Haute Province. Het historisch centrum heeft autovrije
straten, een mooie Saint-Jerômekathedraal en een museum met
schilderkunstverzamelingen uit de 17e, 18e en 19e eeuw.
Ook zijn er hedendaagse werken, opgezette dieren en fysica- en optiekinstrumenten
te zien.
Hier komt u de Route Napoleon richting Castellane weer tegen en volgt deze.
De weg wordt smaller, de bochten talrijker en het uitzicht vaak adembenemend.
In de diepte ziet u ver weg een berg met een kerk er bovenop. Na elke bocht ziet u
de berg dichterbij komen, met waaronder een dorp ligt. De haarspeldbochten volgen
elkaar in snel tempo op en voor u het weet, ziet u rechts een bord met de plaatsnaam
Castellane staan.
Wat draaien door kleine straatjes en plots staat u op een rotonde midden op een
mooi marktplein vol restaurants en terrassen. Nee u vergist zich niet, hier moet u zijn.
Castellane ligt op een hoogte van 720 meter op een kalkrots in het departement
Alpes-de-Haute-Provence en is vooral bekend door de Gorges du Verdon. Het
plaatsje heeft ± 1500 inwoners en geeft uitzicht op de hooggelegen kapel de Notre
Dame du Roc die hoog boven het dorp uitsteekt.
Op het marktplein is elke woensdag- en zaterdagmorgen een markt.
In Castellane zijn drie musea namelijk, het Zeemeerminnen- en fossielenmuseum,
het Museum de la Resistance en het Citroënmuseum.
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