Vers la France N.W.
********************
Οι κανονικοί άνθρωποι όταν θέλουν νά επισκευθούν τήν Βρεττάνη,Νορμανδία & τά κάστρα
Λίγηρα,πάιρνουν τό RYANAIR γιά Παρίσι μέ 18 Ευρώ καί μετά νοικιάζουν από τήν Rent
a Wreck γιά πάνε μέχρι εκεί. Δοθείσης τής ανωμαλίας μας,πήγαμε από Κώ στό La Rochelle
(Ατλαντική μεριά τής ΒΔ Γαλλίας) σέ 2 μέρες ,μέ τόν γνωστό αργό-βασανιστικό τρόπο τού
172. Απόσταση 1500 μίλια σέ 15 ώρες.
Η προετοιμασία γιά τό ταξείδι ξεκίνησε 2 μήνες πρίν, μέ αγορά χαρτών τής Γαλλικής ΥΠΑ,
οδηγίες πρός ναυτιλομένους γιά τίς ιδιαιτερότητες (πχ καθημερινές αερομαχίες σέ χαμηλό
ύψος καί σέ διαδρόμους πόυ δημοσίέυονται μόλις τήν προηγούμενη μέρα),Φρασεολογία
στά Γαλλικά γιά άν προσγειωθείς εκτός ωραρίου TWR ή σέ κάποιο AFIS,τί ώρες κοιμάται ο
βενζινάς κτλ.(πολύ σημαντικό γιατί ...ο βενζινάς σού βγάζει καί τό κοστουμάκι γιά τά τέλη
προσγείωσης καί παραμονής.!!) ά...καί μιλάει μόνο Γαλλικά ! Καί τέλος τά άπειρα καθημερινά
ΝΟΤΑΜ γιά τούς αλεξιπτωτιστές,τά παραπέντε κτλ γύρω από κάθε ΖΖΖΖ τής χώρας.
Η πτήση είχε σάν πρώτο σταθμό τό παρακάτω αεροδρόμιο.Η φρασεολογία γνωστή εκ τών
προτέρων ¨:...”κύριε εχετε πάρει άδεια PPR ?....αρνητικόν,δέν βρίσκουμε τό FPL τού επόμενου σκέλους...ο βενζινάς έχει ειδοποιηθεί αλλά έχει δουλειά...”
Από κεί φύγαμε χωρίς τίς ευχές τού Lambleader (Προβατά).

Μετά από μιά 5ωρη πτήση πρός Vieste-Pescara,η συντομότερη διαδρομή γιά τό νησί ELBA
ήταν πάνω από ψηλές βουνοκορφές τών Αππενίνων.Εκεί ,μετά τό Gran Sasso d'Italia ,άρχισε
τρελλό γλέντι (πώς νά χωνέψετε τό στομάχι σας) ακόμα καί στα 11000'.Ηρεμήσαμε φθάνοντας στήν παραλία τού Grosseto καί πετώντας μία ελεύθερη στενή λουρίδα χωρίς περιορισμούς.Από αριστερά ,τό Ρώμη ΤΜΑ καί από δεξια τό Grosseto MIL. Καίγοντας μόνο 6,5 G/h,μέ
ανακούφιση είδαμε στό βάθος τό νησί πού πρωτοεξορίσανε τόν Ναπολέοντα ,Elba. Στήν
περιοχή επικρατούσαν συνθήκες κάυσωνα καί πάθαμε σόκ κατεβαίνοντας.Η προσέγγιση από
θάλασσα είναι όνειρο.Η απόγείωση όμως κατευθείαν πρός τά 2 βουναλάκια έχει κίνδυνο
ατυχημάτων,γι'αυτό καί έχουν εκδόσει ίχνος αναχώρισης σέ σχήμα S.
Μετά τήν προσγείωση, βάλαμε από τό φθηνότατο Avgas πού διαθέτουν.Μόνο 3,52 Ε/λ !Τό
παρήγορο ήταν ότι είχαμε στο ντεπόζιτο καυσιμο γιά μιά ώρα ακόμα.Κάτι γρήγοροι συμπαθείς
Ιταλοι μέ ένα σαραβαλάκι ήρθαν νά μάς πάνε στό AFIS καί έξω.Πάμφθηνη καί η προσγείωση
,παραμονή 1 νύχτας κτλ....80 Ευρώ αλλά μέ χαμόγελο καί πλάκες.
Μείναμε σέ 'ενα αθλιότατο ακριβό ξενοδοχείο τής τελευταίας στιγμής.Τό κοντινό Marina di
Campo,όνειρο γιά φαί,βόλτες καί χαλάρωση.
LIRJ-Elba

Marina di Campo

Τό επόμενο πρωί απογειωθήκαμε γιά ένα 4ωρο σκέλος ανεφοδιασμού στήν παραλία τής Νότιας Γαλλίας, στό Beziers.Η επιλογή έγινε μέ κριτήρια “χαμηλή κίνηση-γρήγορος ανεφοδιασμός καί διεκπεραίωση-Αγγλική γλώσσα”.Η διαδρομή μετά τήν Κορσική πετάει σέ
μεγάλα ύψη από (Σχεδόν) αεροδιαδρόμους ,είτε φθάνεις στή Νίκαια καί μετά “γλύφεις'
την ακτογραμή μέχρι τά Ισπανικά σύνορα σέ γελοία ύψη τών 700' καί αναφέρεσαι κάθε
5 μίλια σέ αναρίθμητα Rep points. Εμείς διαλέξαμε τόν πρώτο τρόπο. Διαπιστώσαμε ότι η
κάθε τερματική συνεργάζεται μέ τήν αμέσως προηγούμενη ή επόμενη γιά τήν ομαλή κύλιση
τής πτήσης σου,αλλάζοντας σύνέχεια τόν Κώδικά σου.Δέν σου πειράζουν όμως τό ύψος.
Αν προκύψει κάτι έκτακτο,σέ βοηθάνε καί σού λένε σε ποιά “'ωρα” έχεις κυκλοφορία ή σέ
λοξοδρομούν γιά λίγο. Ολοι πολιτισμένοι καί συνεργάσιμοι.Bastia-Nice-Toulon-MarseilleMontpelier-Bezier Radars, merci bien.

LFMU-Beziers

Pilots entry-exit.Where's security? Get him!

Ryanair vaccate to your left. 172 is in hurry!

Αφού ξεπαραδιαστήκαμε πληρώνοντας Τέλη 7 Ευρώ καί βενζίνη 2,20 Ε/λ,βάλαμε γραμμή ΒΔ,
διασχίζοντας λοξά όλο τόν κορμό τής Γαλλίας. Είδαμε ποτάμια,πόλεις,αγροικίες,αεροδρόμια,μαχητικά,αλεξιπτωτιστές,επαναλαμβανόμενα γιά 3 ώρες μέχρι τίς εκβολές του ποταμού
Garonε στόν Ατλαντικό. Ο προορισμός La Rochelle στό βάθος. Η επιλογή του αεροδρομίου
εγινε ΚΑΙ μέ κριτήρια VFR days. Λίγο βορειότερα , ρίχνει συνέχεια παππάδες ή είναι μέσα
στήν ομίχλη.Τό La Rochelle είναι ένα αεροδρόμιο μέ ήπια κίνηση Γ.Α. καί ήπιες αφίξεις
RYANAIR από μικρές πόλεις τής Αγγλίας.Εχουν βενζίνη,Πύργο πού μιλάει Αγγλικά,ενοικιάσεις
αυτοκινήτων,πύλη γιά πιλότους κτλ.Η δέ πόλη πανέμορφη καί ενδιαφέρουσα.

Πλησίαζοντας τόν προορισμό

Στό στόχαστρο τής SDOE (Veriq-ios)

LFBH-La Rochelle

Αφήσαμε τό ξεπατωμένο 172 καί οδηγήσαμε Β.Α.πρός τήν κοιλάδα τού ποταμού Λίγηρα.
Αυτό πού τραβάει τόν κόσμο καί τά γκρούπ εκεί είναι τά 120 περίπου κάστρα-πλουσιόσπιτα
παλιών βασιλιάδων,βαρόνων καί γαιοκτημόνων.Η είσοδος μέσα σέ αυτά στοιχίζει περίπου 9
Ευρώ αλλά ο χώρος είναι μεγάλος μέσα-έξω καί πολύ ενδιαφέρων,οπότε τό αξίζει.Οι διαδρομέ
επίσης είναι όμορφες καί από επαρχιακό δίκτυο.

Chateau

Chenonceaux

Chateau Chambord

Chateau Amboise

Amboise-Λίγηρας

Συνεχίσαμε βόρεια μέχρι τήν παραλία τής Μάγχης.Επισκευθήκαμε τίς 3 πόλεις “μαγνήτες”
κοντά στό λιμάνι τής Χάβρης. Πολύς κόσμος,πολλή ομορφιά,πολλά λεφτά,πολλή τάξη.
Deauville

Honfleur

Από κεί τραβήξαμε παραλιακά καί δυτικά γιά νά βρούμε τίς παραλίες,τά μουσεία καί τά νεκροταφεία τής απόβασης στήν Νορμανδία.Κέντρο ολης τής επιχείρησης ήταν τό ψαροχώρι
Arromache les Bains μέ τίς εκατέρωθεν παραλίες Omaha & Utah.Τό μέρος σήμερα είναι
πολυεθνικό μέ τίς σημαίες ολων τών κρατών πού συμμετείχαν,νά κυματίζουν....ακόμα καί η
Ελληνική (μέ τά πλόια Τομπάζης & Κουντουριώτης).Μέσα στό μουσείο υπάρχουν μακέτες γιά
τήν κατασκευή τού πλωτού προβλήτα σέ 9 μέρες κάτω από τήν μύτη τών Γερμανών.
Απ'έξω,ορδές Κινεζοκορεατών πού φωτογραφίζουν τά πάντα.

Omaha Beach

Arromache

Arromache

St.Laurant U.S. Cemetery

Στόν δρόμο γιά τό Mont st.Michel

Οδηγώντας τήν παραλία τής Μάγχης μέ κατεύθυνση δυτική μπήκαμε στήν περιοχή τής Βρεττάνης.Ολά αλλάζουν.Ο καιρός πάντα βαρυφορτωμένος.Τά σπίτια αυστηρά,λιτά από μαύρη
πέτρα.Η μουσική Κέλτικη.Οι πινακίδες στόν δρόμο στά Γαλλικά καί Κέλτικα. Οι παραλίες
έντονα παλλιροιακές μέ ιστιοφόρα τρίκυκλα νά τρέχουν παντού. Κάθε βραχονησίδα καί ένας
πολύχρωμος φάρος.Οι δεσμοί μέ τήν Κορνουάλη τής Αγγλίας,έντονοι.Τό φαί αποκλειστικά γιά
αυτούς πού τρελλαίνονται γιά δύσκολα θαλασσινά (γιγάντια στρείδια,θαλάσσια σαλιγκάρια).
Τό κρασί πάυει νάναι τό κυρίαρχο πότό καί γίνεται η μπύρα.Μείναμε στήν πρωτεύουσα τών
στρειδιών Cancale καί επισκευθήκαμε τό εντυπωσιακό St.Malo,τό παραδοσιακό Dinard καί
τόν απόμακρο φάρο Cap Frehel.
Γιγάνια στρείδια.6Ευρώ τά 12.Στήν παραλία.

La Cancale

Αμφίβιο συλλογής στρειδιών

St.Malo

Πειρατές στό St.Malo

Jazz in St.Malo

Σίγουρο μεροκάματο ? Γράψου στή Λεγεώνα Ξένων

Φάρος Frehel

Quimper: Κελτογαλλικές επιγραφές

Quimper

Dinard

Vannes

Quimper

“Cherchez le Grec..ξέχασε τό σπατόσημο!

Απο δώ πήγε..ούτε στατιστικό έκανε !

Μάλλον κρύβεται στούς μηχανόβιους........

Μπά,τήν έκανε μέ τό μονοθέσιο Ρενώ....

Μήπως τόν πήραν οι Τζεντάι στό μέλλον ?

Οχι,πήγε πίσω μέ τή μηχανή τού χρόνου.

Πρός τόν δρόμο τής επιστροφής γιά τό Rochelle δέν παραλείψαμε νά περάσουμε από τό
Carnaq,εκεί πού ο Οβελίξ πέταγε τά Μενίρ πάνω στά κεφάλια τών Λεγεωναρίων καί τού
Εκατόνταρχου. Μά τί έτρωγε ο άνθρωπός ? Θά παραθέσω σειρά καλουδιών από τήν υπαίθρια
αγορά τής πόλης.
Τά Μενίρ
Αληθινό ψωμί

Καπνιστά σαλάμια-λουκάνικα

Πικάντικες σαρδέλες

Αρωματικές εληές

Αρσενικά θαλασσινά

Επιστρέψαμε στήν πόλη αναχώρησης. 2 μέρες ακόμα εδώ καί νά δούμε, γιατί ο καιρός προβλέπει ανέμους Μιστράλ >40 κόμβων καί αναταράξεις στήν νοτια Γαλλία καθώς και καταιγίδες
εκατέρωθεν τής Κορσικής.Η ταρίφα προσγείωσης καί παραμονής 10 ημερών 80Ε.
Ολα ήταν αλήθεια στίς προβλέψεις.Η προσγείωση στό Bezier επεισοδιακή καί τυχαία.Η απογείωση στά 20 μέτρα καί λοξά.Τό πέρασμα πάνω από Toulon με λοξοδρομίσεις μέσα στόν
καιρό λόγω ασκήσεων πυραύλων.Η Κορσική,ένα ατελείωτο παιχνίδι μέ τα περάσματα καί
προσγείωση διανυκτέρευσης στήν Perugia.Στήν Περούτζια η βενζίνη φθηνότερη από τήν
Ελβα,στά 2,90Ε/λ ,τα δέ τέλη + χάντλιν 30Ε.
La Rochelle Railway

La Rochelle

La Rochelle,οι Φάροι του λιμανιού

Υπαίθριο σώου μέ γάτο !

LFBH-Τό πρώινό τής αναχώρισης

Κορσική

LIRZ-Perugia

Κορσική

Πλησιάζοντας Perugia

Τοπικό Jazz Combo σέ πανηγύρι ορεινού χωριού

Wide body 172 ready for departure

Χρήσιμες διευθύνσεις¨:
http://www.boutique-du-pilote.com/indexus.cfm
http://olivia.aviation-civile.gouv.fr/index.php
http://metutil.appspot.com/static/maps/NotamMap_LFXX_2DAY_WR.htm?nosplash=y
http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/default_uk.htm
http://www.aeroport.fr/
http://www.arthurandarthur.co.uk/AA/index.php/french-airfields-map.html
https://aviation.meteo.fr/login.php?lang=gb
http://www.orbifly.com/member/metmap.php?
region_choose=FRA&mode=metar&view_color=metars&lang=ENG
Γιά τό τέλος,τό ονειροπόλο βλέμμα ενός παιδιού σέ μιά χώρα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ φιλική στή Γ.Α./

