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 Indlæg fra medlemmerne 

sigtspunkt. Her kan man se øen 
Hjelm og Dråby campingplads. 
Herefter kørte vi videre til Hylle-
sted hvor Ebeltoft Bryghus ligger 
på en firelænget gård med en ud-
sigt for de besøgende, så det kan 
være svært at komme videre her-
fra. Men de havde lukket ned for 
sæsongen. Herefter kørte vi ind 
gennem skoven og ned til en lille 
campingplads som Rugård Gods 
ejer. Denne plads var skøn at se 
og så ligger den flot i terrasser og 
alle har udsigt over havet. Vi fort-
satte til Rugård Gods, hvor vi gik 
en tur og så dette pragtfulde 
sted.  
Pludselig råbte godsejeren at vi 
godt måtte gå en tur rundt om 
godset. Rugård ligger lige ned til 
Nørre sø. Flottere sted findes 
ikke.  
 Vi kørte videre til Stubbe sø, 
gennem Hyllested Bjerge og Grav-
lev, forbi Trols Kløvedal og Erik 
Peitersens gårde for at ende ved 
den lille kirke i Handrup. Den er så 
lille så de ikke behøver teleslynge.  

 Der kommer mange romantiske 
par som vælger at gifte sig her. 
Herfra kørte vi hjem. En skøn tur 
på to timer. Vi skulle hjem da Bul-
ler skal have sin mad og skønheds 
søvn. Men en tur som sikkert vil 
stå som prikken over iet. Vejret 
var jo skønt, så langbord til fro-

kost var en realitet, inden de sid-
ste tog afsted.  
                 Venligst Jytte og Allan  
 
 

Rhinen i flammer  
Den 17. sep. mødtes vi ved Peer 
Neslein cv til en velkomst drink kl 
18.00 hvor vi fik information hvad 
der skulle ske inden vi skulle i by-
en og have aftensmad. Vi kunne så 
selv gå ud og kikke på nattelivet. 
Næste dag kl 9.45 kom by toget 
og hentede os til en tur op til vin-
markerne og til et nonnekloster og 
derfra ned i byen og indtage fro-
kost og vinsmagning. Resten af 
dag kunne vi nyde byen på egen 
hånd. Lørdag fik vi handlet lidt og 
ellers bare nydt det gode vejr, 
inden vi atter skulle samles og på 
sejlturen med middag, inden vi kl. 
21.00 skulle se det store festfyr-
værkeri, det var stort lysshow fra 
den ene borg til den anden samt 

et skib i Rhinen, der også fyrede 
af. En oplevelse uden lige, der va-
rede i ca. 40 minutter Var hjemme 
igen 00:30 så det var bare med at 
komme i seng, da vi skulle op og 
køre hjem søndag. Hvis der nogen 
der får blod på tanden kan det 
varmt anbefales. Der bliver lavet 
en tur igen næste år af Peer sidst 
i sep.  
        Hilsen Birthe og Svend 357 

((Fortsat fra side 24) 
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Formanden har ordet 
Det var den sommer. 

Det er dejligt at man 

ikke går på arbejde, for 

så havde det været trist 

at holde ferie i den kol-

deste juli i de sidste 

mange år. Året 2015 ser 

dog ud til at blive den varmeste i mange 

år, men 2014 bliver nok ikke slået. Hvor-

dan mon vinteren bliver???? Det er godt 

man ikke selv kan bestemme over vejret.  

 Siden sidst har vi været med i Nysted 

til Middelalderfest. Det var en god ople-

velse, med mange flotte dragter og smart 

opstillede gamle telte. Det var optræden 

af riddere og unge mennesker der kaste-

de med flag og der var også et godt ild 

show, I kan se billeder på igroups.dk 

 I år har jeg ikke kunnet lægge billeder 

på, af de sidste nye Adria modeller. Det 

lykkedes os ikke at komme sammen med 

pressen, det er lidt ærgerligt; men måske 

næste år? Når dette skrives har I nok set 

de nye modeller ude hos forhandlerne, da 

nogle holdt åbent hus i september må-

ned. 

 Vi havde en god weekend hos Køge 

caravan Center, da Anne og Dennis ikke 

kunne være til stede. Der var en del an-

dre forhandlere, som holdt åbent hus; 

men Adria Club Danmark var kun med 4 

stede, for mange af vores Pr kontakter 

havde tilmeldt sig de 2 arrangementer, 

Mols Bjerge og Hillerød kultur nat, der 

begge faldt i weekenden den 19– 20. sep-

tember. Nu er det blot at håbe på at da-

toerne for 2016 bliver meldt ud i så god 

tid at PR kontakterne har mulighed for at 

deltage hos forhandlerne til næste år. Jeg 

har skrevet til Per hos Adria og efterlyst 

datoer i lidt bedre tid fremover.  

 Allerede på nuværende tidspunkt ser 

det ud til, at der kommer nogle arrange-

menter i 2016. Jeg forventer at nogen 

deltager i Ferie for alle i februar måned i 

Herning, og husk at der næste år er ferie-

messe i Odense, det sker i weekenden 29

-01-2016. I Ålborg er der feriemesse  i 

weekenden den 12-02-2016. Der bliver 

også mulighed for at deltage i en tur til 

Bornholm, der bliver arbejdet på en tur 

til Møn til Sankt Hans. (jyderne har i de 

senere år haft arrangementer til Sankt 

Hans), så nu vil Sjælland også prøve. Der 

plejer også at være arrangement omkring 

Kr. Himmelfart så det bliver spændende 

om der kommer noget i 2016. Bestyrel-

sen har de 2 faste træf, Store Bededag, 

hvor vi også holder møde med PR kon-

takterne om fredagen. Det bliver spæn-

dende for det ser ud til at vi ikke skal 

have telte med, så Bjæverskov tranporte-

ren bliver lidt lettere når vi kun skal have 

lydanlæg med til generalforsamlingen. 

 Ellers er jeg sikker på at der vil kom-

me andre arrangementer, I kan deltage i 

hvis I har lyst. Derfor vil jeg igen opfordre 

til at komme på igroups.dk, så I har mulig-

hed for at se, hvad der sker i klubben. 

Hvis det kniber med at finde ud af at 

komme på igroups.dk, kan Tommy hjælpe    

 Det glæder mig meget at få så mange 

indlæg til Adriavisen at jeg endda er nødt 

til at gemme to indlæg til næste gang. Det 

ser ud til at min evindelige klagesang er 

blevet hørt, og fortsæt endelig med at 

skrive indlæg (gerne korte). Der mangler 

indlæg fra 967 Anni og Preben og 535 

Lillian og Ole har også et indlæg, der ude-

står; men her er jeg nødt til at trække det 

lidt sammen da det fylder 20 A4 sider; 

men jeg skal nok få plads til i hvert fald en 

del af det.  

 Hav en rigtig glædelig jul og et godt 

nytår og velkommen til en ny campingsæ-

son i 2016.     
  

 Med Adria Club Danmark hilsen 

27 Preben 

Formanden har ordet 
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”lejrmutter” gav os som 
”Stammkunden” en god rabat, så 
vi slap lidt billigere. Også denne 
plads har vi tidl. beskrevet, så 
som med den forrige beskrivelse 
er der blot at sige: Se evt. mere 
om pladsen på: www.harz-
camping.com
 Tiende og sidste plads på turen 
blev også en gammel, og tidligere 
beskrevet kending, ”Vadehavs 
Camping” på Emmerlev Klev 1 i 
6280 Højer, som vi er kommet på 
siden 1996, og hvor vi altid har 
følt os hjemme. Der er ”højt til 
loftet og rigeligt med plads til at 
strække armene helt ud”, lige som 
der også altid er masser af frisk 
luft. Når vi i år slutter dér, skal 
det medgives, at dette langt fra 
var planlagt fra start, men det 
forhold, at jeg fik provokeret Lin-
da og Adri Vermeulen, ejerne af 
campingpladsen, til at deltage i 
DR, P4’s sommerprogram ”Er vi 
der ikke snart”, gjorde, at jeg 
”måtte” over og se trofæet 
”Højer, en af Danmarks mest 
gæstfrie byer”. Vi blev der i 4 
nætter, og for det betalte vi 620,
- d.kr. For god orden skyld skal 
det oplyses at pladsen har en +60 
prispolitik. Dette betyder at man 
for to personer, af hvilken blot 
den ene er +60 betaler (2015) 
155,- d.kr. pr døgn incl. strøm og 
pool når denne er åben. Se evt. 
mere om pladsen på: 
www.vadehavscamping.dk  

 ”Er vi der ikke snart”. Diplomet 
som beviser at Højer er en af 
Danmarks med gæstfrie byer 
hænger til dagligt i ”Lindas Café/
Receptionen på Vadehavscamping. 
Her er det for en kort stund flan-

keret af Carsten og ”Lejrmutter” 
Linda Vermeulen uden for recepti-
onsbygningen. Fik du ikke hørt 
programmet, så er her et link til 
det: www.dr.dk/radio/ondemand/
p4kbh/er-vi-der-ikke-snart-18#!/ 

923 Kirsten og Carsten 
 

Sensommertur til Mols.  
Forkælelses tur om Søndagen. 
Da standernedtagningen var fær-
dig var der bred enighed om at 
køre en lille tur. Nogen foretrak 
at gå, og andre at cykle i området 
et par timer, inden de skulle køre 
hjem. Men vi var 6 biler som kørte 
fra pladsen kl. 11 og trillede mod 
Ebeltoft. Her drejede vi mod 
Dråby og kørte igennem de dejlige 

små landsbyer hvor mange af hu-
sene havde bindingsværk.  
 Efter Holme by standsede vi 
ved Jernhatten, som er et ud-

(Fortsat fra side 23) 

(Fortsættes på side 26) 
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 Velkommen til nye medlemmer 

1106 Helle & Jesper Olsen, Elgårdsvej 1, 8370 Hadsten,  

 helleogjesperolsen@gmail.com      

1107 Britta & Thomas Alsgaard, Gyldenrisvej 2, 5000 Odense C, 

 alsgaard@glenten.dk, 25 12 31 90 

1108 Annie Jespersen & Poul Erik Jørgensen, Otto Benzons Vej 4, 

 8210 Aarhus V, polle@pedata.dk , 22 21 92 19, 60 73 73 95 

1109 Mette Larsen & Niels Chr. Nielsen, Hermodsvej 14,  

 4873 Væggerløse, MH@moviatrafik.dk, 21 15 26 55, 51 80 61 63 

1110 Bente Davidsen & Ivan Sørensen, Tjørnevej 14 a, 5591 Gelsted,  

 ivan@ivso.dk, 40 16 63 31, 40 35 41 22 

1111 Benthe & John Frederiksen, Majengen 10, 2680 Solrød Strand,  

 jof.frederiksen@gmail.com, 40 85 81 33, 22 17 81 13 

1112 Lise Erbs & Brian Erichsen, Nedergårdsvej 8, 6064 Jordrup,  

 brianerichsen@outlook.dk, 61 79 27 02  

1113 Eva & Morten Søgaard-Andersen, Nøddehøj 256, 2990 Nivå,  

 soeand@webspeed.dk, 49 13 66 64, 40 26 66 64 

1114 Maja & Søren Møller Pedersen, Horsevej 17, 8464 Galten,  

 ms-galyen@live.dk, 42 26 73 02 

1115 Laila & Jan Brodersen, Astrup Strandvej 74, 8340 Malling,  

 dudlas@live.dk    

1116 OleTeilmann Anthony, Nis Lorenzensvej 3 st. tv., 2000 Frederiksberg,  

 oleteilmann@live.dk, 41 42 17 14 
 

Velkommen til nye medlemmer. Vi glæder os til at se jer på arrangementer 

hos Adria Club Danmark.                                                       Bestyrelsen 
 

Framelding til arrangementer. Det er OK at melde fra til et arrangement in-

den tilmeldingsfristen er udløbet; men det er ikke OK at melde fra efter tilmel-

dingsfristen er udløbet. Det sætter arrangøren i en kattepine, for deltager prisen er 

udregnet efter antal deltagere på sidste tilmeldingsfristdato. I sidste ende kan du 

komme til at hænge på betalingen, og hvis du ikke betaler, kan det indebære, at du 

ekskluderes af Adria Club Danmark.                                                   Bestyrelsen  

Adriavisen Deadline Udsendes Sæt på igroups.dk 

Nr. 1 17-01-2016 Ca. 01-02-2016 Ca. 01-02-2016 

Nr. 2 10-04-2016 Ca.25-04-2016 Ca.25-04-2016 

Nr. 3 17-07-2016 Ca. 25-07-2016 Ca. 25-07-2016 

Nr. 4 20-10-2016 Ca. 28-10-2016 Ca. 28-10-2016 

http://www.harz-camping.com
http://www.harz-camping.com
http://www.vadehavscamping.dk
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4kbh/er-vi-der-ikke-snart-18#!/
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4kbh/er-vi-der-ikke-snart-18#!/
mailto:helleogjesperolsen@gmail.com
mailto:alsgaard@glenten.dk
mailto:polle@pedata.dk
mailto:MH@moviatrafik.dk
mailto:ivan@ivso.dk
mailto:jof.frederiksen@gmail.com
mailto:brianerichsen@outlook.dk
mailto:soeand@webspeed.dk
mailto:ms-galyen@live.dk
mailto:dudlas@live.dk
mailto:oleteilmann@live.dk


6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 Indlæg fra medlemmer 

selv om det var fristende). Fine 
bade- og toiletforhold. Et par mi-
nuser er der dog. 1: Alle el-
standere er totalt hjernedødt 
placeret. Vi måtte have forlæn-
gerledningen i brug, og var således 
oppe på en samlet ledningslængde 
på små 60 meter. 2: Priserne på 
morgenbrød var astronomiske. Vi 
betalte 2,70 € for tre rundstyk-
ker . . . , men vi kommer alligevel 
gerne tilbage, da både beliggen-
hed og overnatningspris var ok. 
Som sagt var vi der kun en nat, og 
prisen for denne beløb sig til 
22,40 €. Se evt. mere om pladsen 
på: www.almtaltalcamp.at Vælger 
man Graz som destination bør det-
te gennemtænkes nøje. Vi havde 
behov for to nætter i byen, og da 
der ikke er det store udvalg i om-
rådet, blev det ”den fra DCU-
Campingbogen”, ”Camping 
Schwarzl-Freizeitzentrum”. Cam-
pingpladsen er en del af større 
fritidsområde, og i guder et klon-
dike. Vi blev anvist en plads ”på 
stenet grund” midt i et koloniha-
veområde med højrøstede naboer, 
skrigende unger, ”gadefodbold” og 
tyk fedtholdigt grillrøg. Når det 
så er nævnt, skal det medgives at 
sanitetsbygningen var ok. Den lå 
”lige for”, og der var efter forhol-
dene og mængden af brugere rent 
og pænt . . . og prisen? Helt ude i 
hampen (undskyld udtrykket) for 
”sådan en gang lort”. For de to 
overnatninger betalte vi 69,- €, 
men så havde vi også fået rabat - 
De skulle have kostet 80,- og så’e 
ik’ en gang løgn. Og nej, vi kommer 
aldrig tilbage! Se evt. mere om 
pladsen/området på: 
www.schwarzlsee.at 
 Vor syvende campingplads skul-

le have været i Klagenfurt, men 
samtlige pladser i området meldte 
samstemmende ”Udsolgt”. Som 
alternativ valgte vi ”Camping Drau” 
i Sachsenburg, ca. 15 km. fra Spit-
tal i retning mod Lienz, og dette 
var på ingen måde et dårligt valg. 
En total ren og lækker plads med 
orden i tingene, og med en perfekt 
og meget velholdt sanitetsbygning, 
samt et prisleje som var til at for-
stå. Vi blev der i 5 dage, og for 
det betalte vi 113,- €, af hvilke de 
to sidste dage kun kostede 20,- € 
pr. døgn, idet vi under opholdet 
var kommet ind i stedets lavsæ-
son. Se evt. mere om pladsen på: 
www.draucamping.at 
 Efter Sachsenburg var tiden 
inde til igen at vende blikket mod 
nord, da vi gerne ville slutte af 
med nogle dage i Harzen, inden vi 
igen skulle til Danmark. Vi klippede 
turen til Harzen over i to dele, og 
til transitovernatning valgte vi 
”Internationaler Campingplatz 
Naabtal Pielenhofen” små 20 km 
fra Regensburg. Vi har været der 
før, og pladsen er rigtig god. Det 
var denne gang svært ”kun” at 
skulle være der for en nat, som vi 
i øvrigt betalte 22,35 € for. Vi 
har tidligere beskrevet pladsen, 
så dette springes over, men se 
evt. mere om pladsen på: 
www.camping-pielenhofen.de 
 ”Hjemme i Harzen igen”. Vi har 
gennem årene fået tradition for 
at slutte vore sommerferier i 
Harzen, og dette har siden 2004 
sket på Harzcamping ”Am Schier-
ker Stern”, som er beliggende 
midt i Nationalpark Harz. I år var 
ingen undtagelse, og vi blev der i 
fem dage. De fem overnatninger 
skulle have kostet 108,- €, men 

 

 

http://www.almtaltalcamp.at
http://www.schwarzlsee.at
http://www.draucamping.at
http://www.camping-pielenhofen.de
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 Indlæg fra medlemmerne 

Dresden (i DCU Campingbogen be-
nævnt ”Camping Dresden”). Hvis 
denne lille anmeldelse skulle be-
skrive vor første øjebliks oplevel-
ser, ville alt kun være negativt, 
men dette vil absolut ikke være 
retfærdigt. Vi (og de øvrige campi-
ster) var udsat for nogle hændel-
ser det første døgn, som pladsfor-
valtningen på ingen måde var skyld 
i, og som de efterfølgende gjorde 
alt for at udrede med så få følger 
for gæsterne, som muligt, og de 
løste opgaven perfekt. Alt i alt 
havde vi et rigtig rart ophold i 
Dresden, og det er slet ikke umu-
ligt, at vi kommer igen. Der var fin 
orden på pladsen, om end den var 
ud fra devisen ”Find dig en plads, 
og vær lykkelig”, men en fantastisk 
selvjustits omkring pladser og pla-
cering gjorde, at det ikke var et 
problem, måske nærmest tvært 
om. Vi havde tre overnatninger, og 
for det betalte vi 64,- €, men så 
var det også incl. det uundværlige 
morgenbad, som var gratis, men 
for at få det, skulle man selv af-
hente en bademønt i receptionen. 
Der var en restaurant på pladsen. 
Om den var åben eller ej står for 
os hen i det uvisse. Vi ved det gan-
ske enkelt ikke, da vi ikke havde 
behov for den, men der så lukket 
ud. Se evt. mere om pladsen på: 
www.camping-dresden.de 
 Vor fjerde campingplads på tu-
ren blev ”TrioCamp” i den nordlige 
udkant af Prag, og at denne blev 
valgt, skyldes ikke mindst min gam-
le legekammerat fra sandkassen i 
barndomsårene, Henning Hansen 
(Lone og Henning Hansen, Adria 
371), som gentagende gange havde 
rost stedet. For os viste det sig at 
være et ”superhint”, som Henning 

havde givet, for det var lige en 
plads efter vore hoveder, ikke for 
stor, og helt uden indflydelse fra 
”Disneyland”, ”Tivoli” eller andre 
underholdningsparker. Ved vor an-
komst, fik vi nok en af de bedste 
velkomster, vi har fået i nyere tid. 
En top venlig ”lejerfatter” tog 
imod os på et smukt og formfuld-
endt tysk, og med en sjældent set 
ro fik vi alle relevante oplysninger 
om såvel pladsen, attraktionerne i 
Prag samt forbindelserne til sam-
me med offentlige transportmidler 
(Der er bus tre gange i timen 5 
minutters gang fra pladsen). Vi kan 
på det varmeste også give pladsen 
vore bedste anbefalinger, og det 
er helt sikkert en plads, vi vil bru-
ge igen når og hvis, vi vil gense 
Prag. I lighed med Schwerin var 
der også her en lille restaurant på 
pladsen. Vi spiste der den første 
aften. Det var godt og det var bil-
ligt, meennn . . . serveringen virke-
de total uoplagt . . . (”pisse sur” er 
nok en mere rigtig betegnelse). Vi 
havde tre overnatninger på Trio-
Camp, og for disse betalte vi 
2.223,- CKR (Ca. 667, - DKR) incl. 
alle de brusebade, vi havde lyst til 
at forbruge. Se evt. mere om plad-
sen på: www.triocamp.cz
 Fra Prag gik det videre mod Kla-
genfurt, men grundet det eks-
tremt varme vejr valgte vi at klip-
pe de ca. 500 km over i to dele. 
Vor femte campingplads, Almtal 
Cam Pettenbach i Oberösterreich, 
blev således kun en transitplads, 
men den tåler så absolut gentagel-
se. Vores oplevelse af opholdet er: 
Absolut en velordnet plads, om end 
den ligger i et større kolonihave-
område”. Restaurant på pladsen til 
fornuftige priser (Vi spiste ikke, 

 

(Fortsættes på side 23) 
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 Aktiviteter 

359 Oktoberfest i                   

Bylderup Bov 
 

Start tidspunkt 23-10-2015 18:30 
Slut tidspunkt: 25-10-2015 10:00 
  

Se sidste nr eller www.igroups.dk 
 
 

358 Juleweekend 
 

Start tidspunkt: 27-11-2015 00:00 
Slut tidspunkt: 29-11-2015 00:00 
 
Se sidste nr eller www.igroups.dk 
 

 

 

360 Julefrokost 
Start tidspunkt: 04-12-2015 00:00 
Slut tidspunkt: 06-12-2015 12:00 
  

Beskrivelse: Igen i år vil vi bruge 
Ribe Camping www.ribecamping.dk 
til rammerne omkring en Julefro-
kost 
Foreløbig program er:  
Fredag den 4. dec. ankomst i løbet 
af dagen 
Lørdag den 5. dec. standerhejsning 
kl. 10:00 og julefrokosten starter 
kl. 18:00.  
Søndag den 6. dec. flaget tages 
ned kl. 10:00. Vi forbeholder os ret 
til ændringer. 
 

Maden vil bestå af:  
Sild og fiske- fillet,  
lune retter og ost.  
En pakkeleg, så vi kan slå maver, 
inden risalamanden hvori der selv-
følgelig er en mandel og en gave til. 
Så en pakke med pr. person stor 
eller lille, men max. for 30 kr. 
 

Det specielle ved maden er, I selv 
skal lave den. Jeg uddelegerer (i 
samarbejde med jer selv) hvilken 

en af retterne det bliver og hvor 
meget/lidt. Bliver vi mange, så er vi 
jo mange til at lave julefrokosten. 
Ribe camping og vi glæder os til, at 
se jer alle til lidt Julehygge. 
 

Adria jule hilsner 
Clara og Jan (97) tlf.: 25 88 81 20 
  

Sted: Ribe Camping, Farupvej 2, 
6760 Ribe 
  

Oprettet af: 0097 Clara og Jan 
Obbekjer 
Tilmeldingsfrist: 01-12-2015 00:00 
Max tilmeldinger: - 
 

361 Nytårsaften 
 

Start tidspunkt: 30-12-2015 00:00 
Slut tidspunkt: 01-01-2016 00:00 
   

Beskrivelse: Igen-igen-igen vil vi 
prøve at holde nytårsarrangement i 
Adria Club Danmark regi, og håber 
på at vi fælles kan lave et godt ar-
rangement, som mange har lyst til 
at deltage i. 
 

Onsdag:  
Ankomst i løbet af dagen. 
Kl. 19:00 er der fællesspisning i 
opholdsrummet. 
 

Torsdag: 
Standerhejsning kl. 10:00 
Kaffe i opholdsstuen kl. 15:00.  
Derefter pyntes der op af de man-
ge frivillige så vi får en hyggelig og 
nytårsklar opholdsstue. 
Kl. 17:45 mødes vi i opholdsrummet 
til en forhåbentlig festlig aften, 
hvor vi starter med en lille vel-
komstdrink og ser Dronningens 
Nytårstale. 
 
 

(Fortsættes på side 9) 

http://www.camping-dresden.de
http://www.triocamp.cz
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=12828&group_id=618
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=12828&group_id=618
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 Vi har været på visit hos hinan-
den hjemme på campingpladsen, og 
om aftenen har vi siddet skulder 
ved skulder i teltet og spist til vi 
var ved at revne, og så lige presset 
en pandekage ned, som de helt 
fantastiske arrangører, Allan og 
Jytte, havde bagt til os. Og vi har 
sunget og brummet de dejligste 
sange, og været taknemmelige for 
at Bente og Bulder går til korsang 
og kan finde melodien.  
 Denne gang var vi meget heldige 
med vejret, men det er vi faktisk 
altid, heldige med blæsten der fik 
alle til at hygge inde, heldige med 
sneen der dalede så langsomt, hel-
dige med det lyn der vækkede alle 
og fik os til at huske netop den 
nat. Der er naturligvis lige den 
weekend i Ribe, hvor heldet var at 
alle havde regntøj og humor med i 
bagagen. 
 Mols er mere end ét besøg 
værd, og Allan og Jytte har anty-
det, at de måske engang arrange-
rer en tur mere til Mols. For alle 
der kunne tænke sig en Mols tur 
kan jeg varmt anbefale at tage 
udgangspunkt i Krakær Camping 
ved Ebeltoft, som også har fine 
forslag til udflugter i det fantasti-
ske område, som så mange suser 
lige forbi uden at stoppe op.   
 
                 Adria hilsen 934 Helle 
 
 

Vore campingpladser på 
sommerferien 2015 

 Det er efterhånden blevet os 
en fast ferietradition at starte 
hjemmefra fredag efter arbejds-
tids ophør for så at overnatte på 
enten på Maribo Sø Camping eller 

Falster City Camping i Nykøbing F., 
alt efter vort valg af færgerute 
mod syd. I år blev det Maribo Sø 
Camping, der gik af med sejren, og 
alt var både godt, rent og pænt 
som sædvanlig. Det er ikke den 
billigste plads, men direkte dyr er 
den heller ikke. Vi betalte 202,- 
d.kr. for overnatningen. Se evt. 
mere om pladsen på. www.maribo-
camping.dk  
 Den næste campingplads, vi gæ-
stede, var ”Campingplatz Südufer-
perle” i Raben Steinfeld, en lille 
forstad til Schwerin. Vi har før 
gæstet pladsen, og den er helt fin. 
”Tysk”, men med en god stemning, 
og stort set uden perlegrus, vind-
møller med muslingeskaller og ha-
venisser hos stedets få fastligge-
re. Beliggenheden er smuk, lige ned 
til Schweriner See, og den er me-
get velegnet som et udgangspunkt 
for udflugter i området, hvor 
f.eks. Wismar kan anbefales. For 
vort vedkommende blev pladsen 
denne gang valgt, da beliggenheden 
var det nærmest perfekte ud-
gangspunkt for lidt dybere re-
search om familien Schwartz’ hi-
storie, som tager sit udgangspunkt 
i byen Grabow, ca. 35 km. syd for 
Schwerin. Vi blev der i 2 dage, og 
prisen for dette var 53,- € + 1,- € 
pr. bad. Det bør også oplyses, at 
der i forbindelse med pladsen, er 
en lille restaurant med beskedent 
udvalg, men lad jer ikke narre. Vi 
spiste der første gang, vi boede på 
pladsen, og vi spiste der igen i år, 
og det var lige godt . . . og til pri-
ser, som absolut ikke vælter et 
feriebudget. Se evt. mere om plad-
sen på: www.sueduferperle.de 
 Tredie campingplads på turen 
blev ”Campingplatz Mockritz” i 

(Continued from page 19) 

(Continued on page 22) 

http://www.maribo-camping.dk
http://www.maribo-camping.dk
http://www.sueduferperle.de
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Fredag: 
Siger vi pænt farvel og rydder op 
efter os inden standeren tages ned 
kl. 11:00 
 
Arrangementet indeholder: 
Velkomstdrink. 
Bordpynt. 
Menu:  
Forret: 
Hummersuppe toppet med syrnet 
fløde og krydderurter. Hertil brød 
med smør. 
 
Mellemret: 
Braiseret kalvekæbe med piment-
creme og grillet artiskoktapanade. 
 
Hovedret: 
Grillet tournedos af oksemørbrad 
med saute af rodfrugter vendt med 
friske krydderurter, svampesauce 
og pommes duchesse. 
 
Dessert: 
Mazarin med hasselnødder og nou-
gatcreme samt syltede skovbær.  
 
Prisen for arrangementet er: Ca. 
300,- kr. pr. person 
 
Nr. 114 Karin & Erik har lovet at 
hjælpe med god musik fra plade-
samlingen lige som sidste år. Efter 
1. november er tilmelding bindende. 
Betaling sker via klubben hvor Tom-
my sender mail ud med sidste beta-
lingsfrist den 1. december. 
 
Betaling for ophold afregnes direk-
te med pladsen. 
Prisen er aftalt til 135,- kr. pr. døgn 
inkl. 4 kw. For 2 personer. Det vil 
ikke være muligt at bruge camping-
cheque til arrangementet. Der vil 
selvfølgelig være mulighed for at 
komme før onsdag, men da har vi 

ikke reserveret opholdsrummet, 
samtidig kan man også blive længe-
re da de arbejdsramte har lang nyt-
årsferie. 
 
Pris for børn og evt. børnemenu er 
I velkomne til at kontakte mig om, 
så ser vi positivt på, om ikke der 
kan findes ud af noget. 
Ved mindre end 10 enheder forbe-
holder vi os ret til at aflyse arran-
gementet, da maden leveres udefra. 
0003 Bodil & Flemming  
0190 Ann-Maria & Tommy 
  
Sted: Stevns Camping 
Oprettet af: 0003 Flemming Sten-
berg Eriksen 
Tilmeldingsfrist: 01-11-2015 00:00 
Max tilmeldinger - 
 
Husk det bliver også muligt at til-
melde jer til Ferie for alle i 2016. 
Kig på igroups.dk, eller giv mig en 
mail, hvis I vil være med. Priser se-
nere 

 

370 Forårstræf 2016 
Start tidspunkt: 21-04-2016 12:00 
Slut tidspunkt: 24-04-2016 12:00 
   
Program for forårstræffet 21. april 
til 24. april 2016 
 
21. april 
Ankomst fra kl. 12:00 resten af 
dagen er til fri disposition.  
 
22. april 
Kl. 10:00 Standerhejsning. 
Kl. 13:00 Frokost ved langbord, hvis 
vejret tillader.  
Kl. 14:00 Bestyrelsen og PR holder 
møde  
Kl. 19:00 Fællesspisning på camping-

(Fortsættes på side 10) 

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=2536&group_id=618
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=2536&group_id=618
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pladsen  
 
23. april 
Kl. 10:30 Bestyrelsesmøde med di-
rigent 
Kl. 14:00 Generalforsamling på cam-
pingpladsen. 
Klubben giver kaffe og kage.  
Kl. 19:00 Fællesspisning på cam-
pingpladsen.  
 
24. april 
Kl. 08:00 — Kl. 12:00 Afregning 
Kl. 10:00 Standernedtagning.  
Kl. 12:00 – 15:00 Pladsen rømmes og 
vi kører hjem  
 
Ved ankomst melder I jer i recepti-
onen med jeres campingkort og je-
res Adria Club Danmark nummer, 
hvorefter I bliver vist hen til Adria 
Club Danmark. Hvis der opstår pro-
blemer skal henvendelse ske til be-
styrelsen.  
 
Pris pr døgn:  
Plads afgift:         kr. 60,00 
Voksne:                 kr. 69,70 
Barn under 12 år:  kr. 47,60 
Hund:                    kr. 20,00  
Strøm:                  kr. 37,00  
Bad på bomkort    
 kr.  8,00 / for 4 
min 
 
Husk at tage det gode Adria Club 
Danmark humør med og lad os få 
nogle gode dage sammen.  
 
                                 Bestyrelsen 
  
Sted: Ribe Camping, Farupvej 2, 
6760 Ribe 
  
Oprettet af: 0027 Preben Sten-
berg Eriksen 

 
Tilmeldingsfrist: 17-04-2016 00:00 
Max tilmeldinger: - 
 
 

Bornholmer tur 

(Trolling) 2016 
Vi er nu ved at forberede en tur til 
Bornholm 2016, og denne gang skal 
det være Allinge/Sandkås, hvor vi 
vil lave den i forbindelse med Trol-
ling (Laksefiskeri), som afholdes i 
den sidste uge af april. 
Vi forestiller os at arrangementet 
starter mandag den 25.04.16 og 
slutter fredag den 29.04.16. 
 Arrangementet vil være som 
følgende: Igangsætning af Trolling 
fra Tegn havn onsdag. 
En tur med bus til Vingården Lille 
Gadegård, med foredrag, rundvis-
ning, smagsprøver, samt frokostan-
retning. 
En tur til Fru Petersens kaffebord 
i egen bil. Grillaften på pladsen 
(Grillmester kommer og laver mad 
til os). 
 Vi ved ikke hvad overfarten med 
campingplads koster endnu, men vi 
vil skyde på at det vil ligge omkring 
kr. 2.500 med overfart Ystad (nat) 
– Rønne og retur. Selve arrange-
mentet for ture vil ligge med ca., 
kr. 500 pr. person. 
 Vi forbeholder os ret til at æn-
dre i arrangementet, idet det kræ-
ver en tilmelding af antal deltagere, 
som skal ligge mellem 20 til 25 vog-
ne, for at vi kan få åbnet Vingår-
den, samt busomkostninger, og få 
de øvrige priser til at hænge sam-
men. 
 Der vil være plads til 25 vogne, 
og man kan ikke reserverer forud, 
men først når arrangementet kom-

(Fortsat fra side 9) 

(Fortsættes på side 11) 
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fin og præcis, så det var bare lige 
at køre her hen ” 
 På trods af en redningsaktion i 
stærk nedsat sigtbarhed – ja altså 
pga. regnvejr - fik jeg ikke specielt 
megen ros for min indsats. Det er 
jo ikke altid lige let at blive popu-
lær. 
 Lørdag var der standerhejsning 
kl.10:00 og hen på formiddagen 
cyklede, gik eller kørte Adria Club-
ben igen til Ribe for at kontrollere, 
om det kunne passe, at vinen smag-
te så godt. Det regnede stadig, 
men ikke helt så kraftigt som om 
fredagen. Byen var igen godt be-
søgt. Det var lykkedes for Helene 
at få et bord til 8 personer, så kl. 
13:00 var der frokostbøf til en flok 
sultne Adria vin-testere. Vi nåede 
et par prøve-smagninger på vejen 
tilbage igennem byen, og vejret var 
fint, så det var meget lettere at få 
låst cyklen op, og vi cyklede roligt 
hjem til Adriaen. 
 Werner havde arrangeret med 
Ribe Camping, at vi kunne sidde i 
salen med vore medbragt mad, og 
der blev udvekslet Ga-Jol og grin 
på kryds og tværs af bordet. Søn-
dag efter standerstrygning og et 
farvel til alle vennerne i Adria 
Clubben gik turen tilbage til Kol-
ding. Endnu et Adria-arrangement 
med gode oplevelser og glade min-
der. 
 Tak til deltagerne fra Adria 
Clubben, og en særlig tak til Joan 
og Werner for et sjovt arrange-
ment, og fordi I igen indkalder os i 
2016 – håber vi. 
 

Med Adria hilsen 934 Claus  
 

                        

Mols Bjerge 
september 2015 

Netop hjemme fra endnu en Adria 
Weekend sidder jeg her og tænker 
på, at sådan et par dage kan give 
lige så meget som en hel ferie. Når 
vi triller hjemad i løbet af sønda-
gen, er det ikke til at forstå, at vi 
kun har været af sted siden fredag 
eftermiddag, for vi har så mange 
indtryk med hjem. Fælles for alle 
Adria weekenderne er, at vi genser 
mange dejlige venner og vi møder 
nye medlemmer, som det altid er 
spændende og hyggeligt at lære 
nærmere at kende. Vi udnytter 
hver eneste time til at opleve sam-
men.  
 Denne gang har vi oplevet natio-
nalparken på Mols. Med bus og 
guide kørte vi lørdag fra det ene 
fantastiske sted til det andet. Vi 
har set gravhøje og herregårde og 
møller og hørt om istid og stenal-
der. Vi har stået på toppen at Mols 
Bjerge og set Samsø og Århus ude 
bag det blå vand. Vi har siddet ved 
Sletterhage fyr og set marsvin 

springe i vandet mens vi spiste 
sandwich som vores dejlige værts-
familie på Krakær Camping havde 
pakket til os og vi har været i 
gårdbutik og spist lagkage og druk-
ket kaffe med udsigt til himmel og 
hav.  

Fortsat fra nr. 3 

(Fortsættes på side 21) 
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mer på i-groups formentlig i januar 
måned 2016. 
Denne meddelelse er til informati-
on for evt. planlægning, hvis man 
skulle være interesseret i deltagel-
se. 
Adria Hilsen 
0190 Ann-Maria & Tommy  
 

Campingtur til Møn 
 

Den sidste uge af min sommerferie 
i år tog jeg med min datter Justina 
og mit barnebarn Malik en tur til 
Møn på camping. 
Vi ville egentligt have taget 
til  Camping Møns Klint, men der 
var fuldt optaget, så vi valgte i ste-
det Keldby Camping, som ligger 
midt på Møn, og det valg fortrød vi 
da bestemt ikke. 
En sød og velholdt campingplads 
som jeg varmt kan anbefale. 
 Da vi var ankommet lød det 
pludseligt "hej Inge" og sørme om 
ikke 98 Helle og Stig lå lige overfor 
os. Hyggeligt at møde venner fra 
klubben. Tak til Stig for at hjælpe 
os med at banke pløkker i den me-
get hårde jord. Dejlige ture var vi 
på.  
Osetur til Stege by, og tur til Ny-
ord hvor der er fugletårn og ingen 
biler i den lille by.  
 Og så selvfølgelig Møns Klint 
med besøg på GeoCenter, hvor der 
er en meget spændende fortælling 
om Danmarks tilblivelse. Turen ned 
ad trappen til stranden med 500 
trin måtte vi også prøve, så vi 2 
"gamle" var godt ømme i benene 
dagen efter. 
 Den sidste aften sluttede vi 
med besøg på Restaurant Klintholm 
til stort fiskebuffet. Mums - det 
var lækkert. 

Så campingtur til Møn kan jeg kun 
anbefale på det varmeste. 
 
Mange hilsner fra 
0108 Inge 
 

Tur til Kroatien-

Slovenien og Østrig 

2015. 
Lørdag d. 16/5-2015 startede vi 
vores tur, som skulle vare 7 uger. 
Første stop var Kollund, hvor vi 
Søndag mødte nogle fra klubben, 
som var på vej hjem fra træf i 
Hamborg. Om aftenen holdt vi fæl-
les spisning i opholdsstuen. 
 Næste dag kørte vi sydpå til 
Seepark, Brunnen alle, Kircheim. 
( ikke ACSI-18 Euro) Den er jo 
kendt af mange for enkeltnats be-
søg. Men gå en tur rundt om søen, 
det kan anbefales. Andre attrakti-
oner kan nævnes: Slotsparken i Ful-
da, Point Alfa (Museum fra koldkri-
gen med stykke af jerntæppet og 
Amerikansk base med udkigstårn). 
 Efter 2 overnatninger, gik turen 
syd på til Cheimsee (ACSI 799), 
for en enkelt overnatning. Rigtig 
flot udsigt til Cheimsee. Næste 
morgen videre mod Sportscamping 
Flaschenberger  Obervellach ved 

(Fortsat fra side 10) 

(Fortsættes på side 14) 
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 0991 Bente og Egon (Buller) ,  
 0444 Jytte og Allan  
 
 

Vinfestival i Ribe  
arrangement 354 

 
Den 4. september 2015 havde Joan 
og Werner (Adria 719) igen invite-
ret til Vinfestival i Ribe. Vinfesti-
vallen starter fredag kl. 15.00, så 
vi smuttede fra Kolding mod Ribe 
ved ét-tiden. Joan og Werner hav-
de lavet alle de praktiske foran-
staltninger med campingpladsen, så 
vi var hurtigt inde på pladsen. 
 Jeg tror at Joan havde glemt 
vejr-guderne i forberedelserne. Vi 
var heldige og fik stillet op i tør-
vejr, men allerede da vi hoppede på 
cyklen for at cykle ind til Ribe cen-
trum, var det begyndt at regne. 
Øhh sådan rimelig kraftigt! Det var 
lunt i vejret, og på trods af, at det 
flere gange stod ned i stænger, så 
var byen fuld af glade mennesker 
og Adria-folkene deltog i festen 
med pjank og super godt humør. 
Der skal noget mere end regnvejr 
til at spolere et Adria-
arrangement. 
Der var et flot udbud af vine og 
smagsprøver ned igennem gågaden 
og flere af sidegårdene til gågaden, 
det var en super oplevelse af få 
adgang til at prøvesmage så mange 
forskellige vine fra mange steder i 
verden. 
 Vi var heldige at få et bord til 9 
på byens pizzeria, og selv om der 
var prøvesmagt flittigt på vejen 
igennem gågaden, så prøvede vi og-
så husets vin til maden. Tiden gik 
hurtigt og kl. 20.50 var vi igen til-
bage på gaden. Der var lukket og 
slukket de fleste steder, men na-

boen til Pizzeriaet var en is-bar, så 
Britta skulle lige lukke sulten af 
med den største Belgiske vaffel 
med softice, der nogensinde er 
produceret i den vestlige verden. Vi 
andre kunne lige klare en mini soft-
ice. Da alle havde betalt blev vi 
strittet ud i regnen, så Britta sad 
med sin mega vaffel under en para-
sol i øs-regnvejr – jo, det gik ikke 
stille af. 
 Turen hjem til fods igennem gå-
gaden blev afbrudt af et kraftigt 
regnvejr, men da det stilnede lidt 
af, fandt vi vores cykler. Jeg kunne 
ikke rigtig få min cykel låst op, da 
jeg hele tiden fik regn i øjnene, så 
den store flok var over halvvejs 
tilbage på campingpladsen inden jeg 
fangede dem. De sidste 500 meter 
hjem blev en tour-de-france spurt 
værdig. Desværre kunne Helene 
ikke følge med, så da jeg var tilba-
ge ved vores vogn ringede telefo-
nen, og Helene kunne meddele at 
hun var faret vild inde på camping-
pladsen. 
Claus ” Hvor er du” 
Helene ” Det ved jeg ikke” 
Claus ” Er du på Campingpladsen” 
Helene ”ja ” 
Claus ” Hvad kan du se” 
Helene ” ja, telte og campingvog-
ne!!” 
Claus ” ja, så ved jeg lige hvor du 
er – jeg kommer og henter dig ” 
 Fordelen ved at have været gift 
i 35 år er, at man jo kender lidt til 
sin kones måde at færdes på, så 
jeg cyklede op til hovedindgangen 
og kørte ind på pladsen – lige ud – 
og jo der stod Helene i regnvejr og 
cykel-lygte. 
Helene ”Hvorfra vidste du hvor jeg 
var ” Claus ” Din beskrivelse var så 

 

 
(Fortsættes på side 19) 
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år. Vi mødte hinanden på motor-
vejs rasteplads Kildebjerg lige før 
vi når Odense. Derefter gik turen 
til Svendborg og her kørte vi over 
på Thurø som de næste dage skul-
le være vores base. Vi bestemte 
os for Møllegårdens camping som 
ligger smukt lige ned til sundet og 
denne plads havde Bente og Buller 
været på. Vi var så heldige at vej-
ret, i de næste mange dage, var 
med os, så vi kunne slet ikke klage. 
 Nu blev alle kortene lagt frem, 
som vi havde hentet på turistkon-
toret, og vi bestemte os for at 
cykle rundt til de forskellige ste-
der. Tanken var at turen skulle 
være for cyklister og selvfølgelig 
også for dem som ikke havde den 
mulighed. Hvor er der smukt. Fra 
pladsen kan man cykle langs stran-
den helt ind til Svendborg. Ca. 7 
km. Og byen er jo et besøg værd. 
Smukke gamle huse og et liv ved 
færgerne som vi alle vist elsker. 
Var inde på restaurant Børsen og 
se matador stuen og oppe i kabys-
sen på M.S. Martha og her kikke 
på denne gamle skonnert. Man bli-
ver vækket til live ved at se ud af 
koøjerne, da de stadig har bølge-
gang i glassene. Vi sad og nød en øl 
og så cyklede vi til Valdemar slot 
og gik en tur i parken.  Det sjove 
er, at man også kan tage båden 
M.S. Helge fra Thurø til Valdemar 
slot. Det er et besøg værd. Så 
fortsatte vi ud gennem skoven og 
standsede ved Danmarks ældste 
Eg som hedder Ambrocius Egen, og 
den er flere hundrede år gammel. 
Over 7 meter i omkreds, og smuk 
tillige.  Bregninge kirke var vi også 
inde i og vi kan fortælle at der er 
95 trin op i tårnet, hvor man kan 

se alle de skønne småøer og kirke-
tårne i miles omkreds. Bente og 
Buller er jo cyklister og dyrker 
denne sport flittig, så det var 
svært at følge dem op af bakker-
ne, men nedad, der susede vi på 
vores tandem i halsbrækkende 
fart så selv Jytte som sad bagerst 
følte det som at være i rusjebane. 
Denne tur var skøn og vi mødte 
mange andre cyklister og alle var 
enige om, at det var et skønt 
transportmiddel. Vi besøgte også 
Landet Kirke hvor Elvira Madigan 
og Sixten Sparre ligger begravet. 
 I denne uge cyklede vi mange 
kilometer men vi sprang da også 
nogle dage over, hvor vi i stedet 
tog bilen. Vi kørte bla. til Lange-
lands fortet, som tog 3 timer at 
bese, og det havde vi slet ikke 
regnet med, men det var et utro-
ligt spændende sted. Var i Rudkø-
bing hvor færgen til Strynø sejler 
fra. 
 Vi kørte også en tur langs van-
det på Fynsiden til Lundeborg. 
Forbi slottet Broholm og så Dame-
stenen som er stor og voldsom. 
Hvis den lå i vores have ville der 
kun være plads til den. 
 Torsdag sejlede vi til Drejø 
med cykler, og kørte rundt og så 
denne frodige ø fra alle sider. Vi 
havde altid mad med og sidde der 
med frokost var lise for sjælen. 
Pigerne havde smurt de skønneste 
madpakker. Vi besøgte gerne både 
slagter, bageren og fiskepigerne 
på hjemvejen. Den Fynske dialekt 
og de skønneste brunsvier. Vi be-
stemte os. Fra den 1. til den 5. juni 
2016 vil vi lave en tur hvor alle kan 
være med. Vi skal cykle eller med 
bil. Det bliver herligt.  

(Fortsat fra side 13) 
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gamle kuperede bydel. 16 Km. Her 
var vi 3 nætter. 
 Så gik turen til Istrien, Bi villa-
ge(de to byer) i Fazana nord for 
Pula. (ACSI 1032-16 euro+2 ). En 
meget stor plads, der har alt. 800 
hytter og ligeså mange pladser til 
camping. Fra vores plads 1 km til 
strand med sten, men der var 3 
pools. Og underholdning til 23 om 
aftenen. I den nærliggende by (10 
km) Pula, kan man se et gammelt 
romersk arena-flere romerske by-
porte og en triumfbue. Et besøg på 
Istriens sydspids kan også anbefa-
les. Her var vi 6 nætter. 
 Så startede vi turen hjemad 

med at køre til Bled søen i Sloveni-
en. Hvor vi boede på Bled camping 
(ACS I 1012-18+2 euro) En luksus 
plads, som er ejet af Sava hotels 
(7 hoteller i Bled).  Bled er kendt 
for kirken på øen i søen og sin højt 
på en klippe beliggende slot. Man 
bør også køre en tur op i bjergene 
mod Bohinjisøen, som er krateret 
efter en stor gletsjer, hvorfra Sa-
va floden starter og se sætere -
vandfald m.m. Her var vi i 6 næt-
ter. 
 Efter en meget kort køretur 
kom vi så til Seecamping  Mössler i 
Döbriach  ved Millstättersøen 
(ACSI 904-16+2 euro). En dejlig 

plads med de flotteste toiletter vi 
har set (der var en statue af en 
pige der hældte vand fra en krukke 
ved urinalerne). Man får udleveret 
nøgle til søbadet ved pladsen. Der 
er meget flot natur ved søen, be-
søg også Spittal am Drau. Her var 
vi kun 5 nætter, da en anden havde 
reserveret vor plads.  
 Herefter gik turen nordpå, men 
da vi ikke havde travlt, gav vi os 
god tid, kun ca. 300 km om dagen. 
Første stop var Azur Waldcamping 
Ingolfstadt syd for Nürnberg. 
(ACSI 811-18 Euro, men da det var 
blevet højsæson 32 euro).  En 
smukt beliggende plads nær Auto-
bahn.  Videre til Seepark i Kirche-
im, og mad på pladsens dejlige cafe. 
Derfra til Regenbogencamp 
Egestorf(ACSI 560- 14+0,7 euro) 
Lünebürger Heide. 
 Turen gik videre gennem El-
bentunnelen og en del vejarbejde 
til Fleggård og videre til privatbe-
søg 2 nætter i Frifelt ,inden vi af-
sluttede ferien med musik ved søen 
i Egtved. En fornøjelse, som sæd-
vanlig. Derefter gik turen mod 
hjemmet efter 50 overnatninger, 
ca. 7000 km og ca. 16.000 kr. i ud-
gifter+ mad. 

0285 Susanne og Peder  
 

Ø-hop i det Sydfynske. 
 Året 2015 har været et dejligt 
år med mange sjove øjeblikke, og 
et af disse var en tur til det syd-
fynske, hvor vi sammen med Bente 
og Buller fik udforsket Svendborg 
og nogle af de skønne øer, som ba-
re ligger der og byder os velkom-
men.  Vi havde en uge fra den 17 
August og 7 dage frem og denne 
uge ville vi bruge til at udforske og 
evt. lave et arrangement til næste 



14 

 Indlæg fra medlemmerne 

Hermagor i Kârnten(ACSI 917-14
(+2 umwelt) Euro (rabat 7 for 6)), 
hvor vi blev en uge. Den ligger godt 
for udflugter til Weissensee, Win-
dische höhe - Burg Landskron med 
rovfugleshow-Minimondus og Itali-
en. Badeværelser ligger ved Ten-
nishal i lang gang med direkte ad-
gang fra plads (Toilet-brusekabine-
Bænk i alle rum). Vi havde gratis 
WIFI. 
 Herefter gik turen gennem Slo-
venien til Kroatien. Man skal være 
opmærksom på at Kroatien er med-
lem af EU, men ikke bruger Euro, 
men Kuna og man skal vise pas ved 
grænsen, da de ikke er med i 
Schengen. Vi kørte til ACSI  1082 
Starigrad Paklenica (16 Euro(+2 
umwelt)). Pladsen ligger ved Hotel 
Allan med egen strand og gratis 
brug af hotellets Pool og WIFI.  
Attraktioner: Vandretur i national-
parken Paklenica, hvor filmene om 
Winnitou og Shatterhand er opta-
get - Tur ad kystvejen mod Riejka - 
Zadars gamle bydel-Nationalparken 
Kornati (sejltur med morgenbolle- 
frokost 40 euro pr person) Hel-
dagstur til øgruppe med ca. 300 
øer - Winnitou museum på pladsen. 
Her var vi i 5 nætter. 
 Så kørte vi syd på til Caleb cam-
ping i Omis (ACSI 1061-16 euro), 
hvor vi var en nat. Så kørte vi ad 
kystvejen godt 200 km til Orasac. 
Hvilket bragte os gennem meget 
flot natur, med udsigt over Adria-
terhavet, et stort floddelta og 
gennem Bosnien-Herzegoviniens ca. 
30 km kyststrækning inden vi kom 
ind i Kroatien igen. Vi lå på Auto-
camp Pod Maslinom i Orasac. En 
meget kuperet plads med en pæn 
toiletbygning af nyere dato. Enkel-
te pladser med direkte udsigt til 

Adriaterhavet. Den ligger 300m 
fra havet lodret, ad vejen 2 km, 
fald 15%. (ACSI 1062-12 Euro) In-
gen forretning på pladsen, men i 
byen ca. 0,5 km. Pladsen ligger 16 

km nord for Dubrovnik. Vi var inde 
og se den gamle by, der er på UNE-
SCOS liste over verdensarv. Den er 
meget flot, med en meget høj by-
mur om og mange flotte bygninger. 
Efter 4 nætter kørte vi tilbage ad 
kystvejen til Split, og op i bjergene 
til nationalparken Krka (udtales 
kirka). 
 Her overnattede vi på KRKA 
camping i Lozovac (ACSI 1044-12 
euro) En lille plads med restaurant 
og turbus. Dagen efter var vi på 
heldagstur i minibus i nationalpar-
ken med frokost og drikkevarer for 
40 Euro. Nationalparken er meget 
flot og bør opleves. Udenom parken 
ligger mange forladte huse, som 
ikke er restaureret efter krigen i 
halvfemserne. Man bør også besøge 
Skradin og se marinaen med både, 
vi vil købe når vi vinder Eurojack-
pot. 5 km. Oplev også Siberniks  

(Fortsat fra side 11) 
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