Turforslag 1
Céret lørdag formiddag – museum og marked
Køreafstand i bil fra Maureillas: 5 km.

Céret er – efter vores mening - Sydfrankrigs hyggeligste by. De hundredårige plataner gir’ skygge omkring
den gamle bispegård og kirke, og man kan tilbringe timevis med blot at sidde på en café og nyde
stemningen og glo på folk. Byen har et skønt lille kunstmuseum, som er berømt for den permanente
udstilling med værker af bl.a. Picasso, Monét, Chagall, Matisse. m.fl. Hver lørdag året rundt er der
marked i byen, det største i hele området og absolut et besøg værd.
Se også Point Diable, den ældste af de 3 broer over floden Tech (er fra det 14. århundrede) med en sjov
historie. Man kommer til broerne, ved at følge hovedvejen mod Amélie les Bains. En rigtig god
restaurant er ”Del Bispe” som ligger i centrum ved hotel Vidal.

På cykel til Céret

Der er ikke længere til Céret, end man sagtens kan cykle derind, men D618 er ikke rar at cykle på, da
den er meget snoet og smal. Der køres stærkt, og der er ingen cykelstier. Kør i stedet over Saint–JeanPla-de-Corts og følg D115. Turen går gennem vinmarkerne og 90% af ruten er på små veje, hvor der kun
er meget få biler. Turen er på ca. 9 km, og bortset fra et par enkelte steder, ganske flad, så det er ikke
den store udfordring for cyklerne.
Til venstre ud af hoveddøren og hen til hovedgaden.
Kør til venstre ad hovedgaden og til højre i rundkørslen henover floden.
Tag 1.ste vej på højre hånd (skilt til Mas Fourcade)

Følg vejen som vist på kortene på de næste sider.

Se næste kort

START

Inde i Saint-Jean-Pla-de-Corts er der flere muligheder for at ramme vejen til Céret.
Hold til venstre og kør ind i de små gader. Man ender med en meget stejl nedkørsel, og har derefter
skolen liggende på højre hånd.
Ved Campingpladsen kommer en brat stigning – men den er heldigvis ikke så lang.
Følg stadig vejen som på et tidspunkt krydser landevejen D115. Kør lige over og fortsæt til venstre af
den gamle landevej, som nu kører parallelt med D115 helt ind til Céret.

I Céret er der skilte til centrum og til kunstmuseet.

