Dag 6: Rondrit Castellane via Cannes en Juan le Pins, 212 km.
Vanaf Castellane neemt u de smalle D102 die draait en klimt, met om elke bocht een
nieuwe verrassing tot aan Le Bourguet.
De wegnummers veranderen van D102 naar D252, D955 en D19, u heeft er geen
last van, want mooie uitzichten en een schitterende natuur begeleiden u naar
Bargemon.
Bargemon is een charmant stadje in de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur, gelegen
in het departement Var, met een inwoners aantal van ± 1500.
Het is een stadje vol oude monumenten die de geschiedenis van de middeleeuwen
levendig probeert te houden. Neem er de tijd en bekijk rustig de fonteinen,
olijfgaarden, leuke steegjes en pleintjes. U vindt er een schat aan historische en
toeristische bezienswaardigheden.
De architectuur en de warme ontspannen sfeer die er hangt zal u zeker aanspreken.
Enkele kilometers verder ligt het volgende pareltje tegen een berg aan met de naam
Seillans, ook hier vallen dezelfde dingen op. Nauwe sfeervolle straatjes, steegjes en
pleintjes, olijfbomen en wijngaarden.
De zachte waterstralen spuwende fonteinen geven u een ontspannen gevoel.
Dit is het dorp van de kunstenaar Ernst, een dorp die trots is op haar kasteel uit de
elfde eeuw. Lang geleden hebben de Galliërs, het zijn eigenlijk Kelten, op deze plek
ook een burcht gebouwd, die is nu totaal verdwenen.
U toert langzaam naar de kust, maar bekijkt eerst Fayence, een middeleeuws dorp
uit de 10e eeuw. Het dorp is boven op een heuvel gebouwd en wordt ook wel ‘Het
hooggelegen dorp’ genoemd, het ligt tussen de bergen en de zee. Fayence heeft
schaduwrijke pleinen en kronkelende straatjes, een typisch Provençaals plaatsje.
Tien kilometer verder ligt iets heel anders, namelijk een meer van zeven kilometer
lang en drie kilometer breed met de naam Saint-Cassien.
Het meer is met 60 miljoen kubieke meter inhoud het grootste in de Esterel.
Midden in een bosrijk gebied ligt het uitdagend voor de karpervissers, windsurfers,
zwemmers, roeiers en waterfietsers.
U neemt de brug over het meer, volgt de D37 die afslaat via Les Adrets-de L’Esterel
naar het aan de Middellandse Zee liggende La Napoule.
In La Napoule moet u beslist een kijkje gaan nemen in het art Nouveau kasteel ‘Le
Chateau’, waar verschillende beelden van Clews te bezichtigen zijn. Maak er ook een
wandeling door de schitterende tuin.
U neemt vervolgens de N98, de kustweg die onderlangs het vliegveld van Cannes
gaat en ziet onderweg de veerboot vertrekken naar Ile Ste-Marguerite.
Kilometers lang kunt u vanaf hier genieten van de uitzichten over de Méditerranée
met de ronddobberende plezierjachten en de om de honderd meter staande
strandtentjes waar u de lekkerste gerechten worden aangeboden. Hier is het zien en
gezien worden. Het ene sierlijke hotel wisselt het andere af, dit is de plek waar de
grote der aarden elkaar ontmoeten. Voor veel hotels staan portiers die moeten
voorkomen dat pottenkijkers en ongenode gasten de privégronden betreden.
Rijdt langzaam door de stad en laat het over u heen komen.
Jaarlijks vindt in Cannes het filmfestival plaats en wordt de stad bedolven onder de
wereldsterren. Op de Boulevard rijden de meest mooie auto’s en in de haven liggen
tussen de vissersbootjes de luxe jachten. Door de straten flaneren de grote sterren
van de filmwereld en zijn de terrassen goed gevuld. Niet zelden zit u zonder het te
beseffen naast een bekende ster. Maar…… alles heeft daar natuurlijk wel zijn prijs.

Wilt u liever iets van het oude Cannes zien en beleven, dan moet u naar de wijk Le
Suquet gaan. Daar vind u nog restanten van de oude stadsmuur en gezellige oude
straatjes. In het voetgangersgebied staan daar de beroemde kleine winkeltjes.
Bij de Boulevard de la Croisette kunt u parkeren. Daar staat namelijk Le Palais des
Festivals et des Congrès, waar ieder jaar het Filmfestival wordt gehouden.
Daar worden ook verschillende andere festivals georganiseerd zoals onder ander ‘De
Walk of Fame’, met handdrukken van vele beroemdheden.
Dit is de plek van de luxe hotels en daar liggen ook de gezelligste winkelstaten.
Voor een gokje kunt u er in een van de drie casino’s terecht. Natuurlijk zijn er ook
voldoende thermen, behandelmogelijkheden in een spa en golfterreinen.
Even een stukje binnenstad meepakken en vervolgens de N98, de kustweg weer op.
U gaat naar Juan-les-Pins, dat eigenlijk één gemeente vormt met Antibes, waar we
met veel moeite de mooiste weggetjes hebben gevonden.
De plaats Juan-les-Pins doet niet onder voor het eerder beschreven Cannes.
In de zomer is het er aanschuiven, want dan is het een niet te missen toeristenplek
vol met nachtclubs, disco’s, restaurants en cafés. Natuurlijk worden ook de prachtige
zandstranden druk bezocht, het is eigenlijk één groot feest- en amusementsoord.
Het jaarlijkse muziekevenement ‘Jazz à Juan’ in juli is een internationaal jazzfestival,
dat grote bekendheid geniet.
Iets verder ook aan de Baie Des Anges ligt Antibes Juan-les-Pins, een plaats waar
Picasso erg aan gehecht was, hij zei “Geef mij een museum en ik vul het” en het
gebeurde. Het Picasso museum is gevestigd in het kasteel Grimaldi van Antibes.
Zes maanden lang is Picasso aan het schilderen geweest, om vervolgens al zijn
gemaakte werk aan het museum te schenken.
Mede omdat het vliegveld van Nice Côte d’Azur op slechts 17 kilometer afstand ligt,
is het plaatsje een van de drukst bezochte vakantiebestemmingen van de hele
Franse Rivièra. Opvallend zijn er de goudkleurige stenen, de luxe huizen aan de Cap
d’Antibes en de schitterende zandstranden.
Antibes Juan-les-Pins is een stad met een vriendelijke uitstraling, een bijzondere
cultuur en een eigen karakter. Met deze tocht gaat u ook echt de sfeer van het stadje
proeven, want u gaat het centrum bekijken en toert door de kleine straatjes vol
winkeltjes en marktkraampjes naar de haven Port Vauban, waar de meest luxe
schepen aanleggen.
In Antibes Juan-les-Pins is ook Miles Davis en Ray Charles niet vergeten, want zij
hebben hier hun Europese debuut gemaakt. Ook is hier aan de zandstranden het
waterskiën ontstaan. Opvallend zijn de pijnboombossen in de omgeving van de
boulevard, zij bieden de vakantieganger de nodige schaduw.
Enkele honderden meters na het bord einde Antibes Juan-les-Pins, verlaat u het
strand en de Middelandse zee, neemt u de richting van Biot en gaat u weer klimmen
tot in Valbonne.
Valbonne dat ‘goede vallei’ betekent, ligt in het departement Alpes-Maritimes en is
waarschijnlijk, omdat er Romeinse sporen, urnen en bijlen zijn gevonden, al in de
prehistorie bewoond geweest.
Tijdens het toeren door de Provence volgt het ene dorp het andere op. De kleinere
gehuchten hangen meestal tegen de bergwanden aangeplakt dat een bijzonder
aanzien geeft.
Deze dorpen worden ook hier weer afgewisseld met mooie vergezichten, waarbij

overhangende rotsen plaats maken voor tunneltjes met fantastische blikken in de
diepte.
Door het langgerekte dal komt u vele kilometers verder bij La Batie weer op de
D4085 die u naar Castellane brengt.
©Tom Boudewijns

