Dag 5: Rondrit via Grasse en Nice, 217 km.
Vanaf Castellane volgt u de Route Napoleon richting Grasse, die door een
gevarieerd landschap meandert.
De natuur bestaat uit een afwisseling van bossen, groene velden en bergtoppen,
soms zijn ze kaal en soms hebben ze een woeste uitstraling.
Parkeer af en toe het voertuig even aan de kant en ga genieten van schitterende
vergezichten.
Stop vooral na ruim tien kilometer bij de Pas de la Faye, waar u vanaf de top bij
helder weer de Middellandse Zee kunt gaan bewonderen.
Deze zee zult u vandaag nog meer ontmoeten.
Maar eerst is er natuurlijk de ‘Parfumstad Grasse’ die u gaat bezoeken.
Parkeer in het centrum en maak een wandeling door de straatjes met hoge huizen en
nauwe doorgangen. U bent hier in het centrum van de parfumindustrie, waar veel
winkeltjes zijn die u de meest verschillende geurtjes willen verkopen.
Naast de parfumwinkeltjes zijn er ook nog grote uitschieters, namelijk de drie grote
parfumhuizen: Galimard, Moulinard en Fragonard. In deze parfumhuizen werken
mensen met een speciale neus voor parfum, de zogenaamde ‘nez’, mensen met een
bijzonder beroep. Deze parfumspecialisten proberen de meest verleidelijke nieuwe
geuren op tafel te toveren. In deze parfumhuizen zijn rondleidingen met gidsen die u
alles kunnen vertellen over de verschillende geuren en het proces.
Tegen inkoopsprijs zijn de geurflesjes te koop.
In een werkplaats staan machines die gebruikt worden voor de productie, ook deze
zijn evenals het museum te bezoeken. U kunt er zelfs uw eigen parfum van bloemen
maken.
Wist u dat naast de bloemen er ook gebruik wordt gemaakt van fruit, specerijen en
kruiden voor de productie van de parfums?
Wandel ook even door een van de mooie bloementuinen en rozenvelden van de
stad, want Grasse staat ook bekend als de bloemenhoofdstad.
Met een nieuw fris luchtje kunt u de tocht voorzetten naar een ander luchtje, namelijk
die van de Baie Des Anges en de Méditerranée.
De Middellandse Zee bereikt u door onder de A8 door te rijden en Cagnes-sur-Mer
binnen te draaien.
In het oude vissersdorp heten ze u welkom met de leuze ‘Iedere dag opnieuw rijk
aan emoties’, u vindt er ook het Renoir Museum met 14 originele doeken en beelden.
Langs het vliegveld van Nice komt u via de Promenade Des Anglais de stad Nice
binnengereden. Opvallend is het kiezelstrand vol met strandtentjes, dat schijnbaar
niet de echte strandbezoeker aantrekt want het is er ondanks het mooie weer erg
rustig. Ik ken weinig boulevards die zeven kilometers lang zijn al deze van Nice.
Het valt op dat de boulevard vooral door joggers fietsers en wandelaars wordt
gebruikt. Opvallend zijn ook de blauwe fietsen die je overal tegenkomt. Het is een

eigen systeem van Nice en heet Vélo Bleu, waarbij je via onbemande stations fietsen
kunt lenen. Je kunt de gehele dag voor € 1,50 gedurende een half uur fietsen lenen.
Gebruik je een fiets langer dan een half uur, moet er extra voor betaald worden. Dus
fietsen en binnen dertig minuten verwisselen van fiets voor een paar centen per dag.
Geniet van de mooie dingen langs de boulevard, want de tocht gaat verder naar het
havengebied van Nice dat vooral dienst doet voor de pleziervaart. Jachten en boten
komt u in alle soorten en maten tegen. Ook liggen er veerboten die heen en weer
varen tussen Nice en Sainte Marguerite, Bastia, Ajaccio, Calvi en Ile Rousse.
Parkeer er even en wandel over de haven met de naam Port Lymia waar het een en
al activiteit is en waar u gezellig kunt verpozen op een van de terrassen van de
restaurantjes. Mooie uitzichten over het blauwe zeewater die beschenen wordt door
felle zonnestralen brengen u volledig tot rust.
Wandel ook door de wirwar van kleine straatjes vol restaurantjes, of bezoek op het
plein van Cours Saleya de markt vol met oude spullen of de antiekwijk bij de haven.
Nice heeft veel te bieden zoals de ruim een kilometer lange groene wandelstrook in
het park tussen de oude en nieuwe stad die aangekleed is met een kunstveld,
speeltuin en een waterplein.
Een andere aanrader is het MAMAC, het museum van moderne kunst aan de rand
van het oude centrum. Het museum heeft vier verdiepingen en herbergt uitgebreide
kunstobjecten zoals mode, foto’s, sculpturen en schilderijen.
Op het dak van het museum kunt u genieten van een prachtig uitzicht over heel Nice.
In het Parc de la Colline du Château ligt een heuvel waar u ook een mooi uitzicht
heeft. Natuurlijk kunt u ook een boottocht langs de kustlijn maken of een dagcruise
naar Saint-Tropez, Cannes en Monaco.
We missen in het overzicht nog een kerk, het wordt de Notre Dame du Port die de
aandacht vraagt door de indrukwekkende façade met de vier enorme zuilen.
Binnen valt op dat het steen in de kerk in bruine tinten is geverfd.
Na Nice klimt u omhoog naar Saint Pancrace, waar u de drukte van Nice bent
ontvlucht. De D914 klimt en draait fel, kijk maar eens om, dan zie je Nice in de diepte
verdwijnen, dit zijn de dorpshellingen tussen de zee en de bergen.
De weg klimt hoger naar Colomars, dat een bevoorrechte positie heeft omdat het een
rustig verblijf garandeert en in alle seizoenen een rust uitstraalt. Bovendien krijgt u er
voor niets een prachtig panorama. U bent hier tussen de Var-vallei en de Kale Berg,
een gebied dat bestaat uit verspreide gehuchtjes en omgeven wordt door olijf- en
pijnbomen.
Met grote slagen ziet u van bovenaf de rivier Le Var binnen bereik komen, bij La
Manda steekt u hem over en gaat over vlotte wegen met vergezichten op weg naar
Vence. Daar houdt u de richting van de Col de Vence aan en gaat de col met de
schitterende route van dag 2 tegenovergesteld rijden. U krijgt tot aan Castellane een
heel ander beeld van dit prachtig natuurgebied.
©Tom Boudewijns

