
Een dagtocht naar de Col 'd Aspin.

Ik had nog beloofd een rondrit te beschrijven. Dat kan iemand helpen die
toevallig daar in de buurt is of er heen gaat. In het wegenboek van Michelin ligt Camping l'Eglantiére op
kaart 177.

Ik begin dus vanaf de camping, daar ga je terug richting Castelnau Magnoac.
Wanneer je aan de hoofdweg komt (D-929) ga je linksaf richting Lannemezan = 24 Km.
Op de rotonde rechtdoor richting Arrau = 3 Km, ook op de volgende rotonde ga je rechtdoor richting Arrau en
niet de A64 op.Na ongeveer 13 Km draai je vlak voor Arrau de D918 op.Dat is richting Col 'd Aspin. Deze wordt
vaak bezocht door de tour de France. Je gaat nu een kronkelende weg op richting de top. Je hebt dikwijls mooie
vergezichten over de valleien, het is zeker de moeite waard hier en daar eens te stoppen en wat rond te dwalen.De
weg vervolgt na de Col richting St Marie-de-Campain, je blijft op de D918 en dus sla je linksaf richting de Col
du Tourmalet. Even voor de top van de berg is een parkeerplaats, daar zou ik zeker even gebruik van maken.Op
de top is een gedenksteen en een standbeeld van wielercoryfeeën te zien. Ook is het restaurant daar helemaal niet
verkeerd en redelijk van prijs.Je hebt nu bij elkaar ongeveer 91 Km gereden.
We gaan verder en rijden door naar Luz St Sauveur daar gaan we rechtsaf de 921 op naar Pierreffitte Nestalas en
dan weer door naar Villelongue, daar ga je rechtsaf de D13 op naar Beaucens waar je op het terrein van een oud
kasteel de wilde vogels van DonJon Oisseaux Show kan gaan bewonderen. Dat is een aanrader, vooral met
(jonge)kinderen. De valkeniers betrekken de kinderen heel goed bij de show en laten de vogels dicht boven hun
hoofden scheren.

Bij vertrek aldaar draai je weer rechtsaf de D13 op tot Argelés Gazost. Dan draai je de N21 op naar Tarbes. In
Tarbes ga je op zoek naar de weg die  naar Trie sur Baise loopt, door steeds richting Auch (spreekuit als osch) te
rijden. Als je deze weg volgt kom je weer door de mooie natuur en ga ook even in het plaatsje zelf
rondwandelen, het is de moeite waard. 
Draai nu de weg op naar Castelnau Magnoac. Daar aangekomen draai je rechtsaf de rotonde op en daarna  ga je
de D929 op in de richting van Lannemezan, je komt dan, na in totaal ongeveer 250 Km gereden te hebben, weer
bij de zijweg voor L'Eglantière.

Ik wens jullie een mooie dagtocht toe.


