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Formanden har ordet 
Så er sommeren ved at 

være forbi. Vi nåede lige 

at få en snert af lidt 

sommer i september, 

faktisk bedre end juli 

måned, og det var rigtig 

dejligt. Det er godt med 

tilmeldinger til vores mange arrangemen-

ter MEN, MEN I bliver nødt til at være 

lidt mere sikre på om I møder op eller ej. 

Til vinfestival i Ribe har der været 24 til-

meldinger, men 4 frameldinger dagen før 

arrangementet er sløjt og 13 frameldinger 

i alt. Jeg ved godt at man skal være hurtig 

for at få plads på nogle arrangementer, og 

det er selvfølgelig OK at melde fra, men 

det SKAL gøres i lidt bedre tid end dagen 

før. Det er vanskeligt for arrangøren, at 

vide hvor mange man kan forvente, der 

har lyst til at deltage.     

 Jeg kan se, vi allerede er godt i gang 

med arrangementer i 2017, lidt kedeligt 

at der ikke er plads til 2 St. Hans arrange-

menter i Jylland. På Sjælland er der ikke 

noget St. Hans arrangement, men det kan 

jo komme.   

 Til dem af jer som ikke er med i 

DCU kan jeg oplyse, at jeg nær havde 

fået kaffen i den gale hals, da jeg så sidste 

nye nr. af Campingbladet. Vores impor-

tør, Helmer Schmidt går på pension. Jeg 

ved godt at det gør vi alle på et tids-

punkt; men det var alligevel noget af en 

stor mundfuld at sluge. Men der er trods 

alt 2 lyspunkter; Anne, fru Schmidt får 

set lidt mere til sin mand end hun har 

været vant til, og det andet er at det 

bliver en kendt person, som skal tage 

over, det bliver Per Højgård, som vi ken-

der godt. Per har stået på spring i et 

stykke tid, og jeg håber, vi kan fortsætte 

det gode samarbejde med Per, som vi 

har haft med Helmer. Til Anne og Hel-

mer skal lyde et held og lykke med pen-

sionist tilværelsen, og husk nu det skal 

være en Adria autocamper, I skal have, 

så kan I altid blive medlem af Adria Club 

Danmark.  

 Per har allerede spurgt om det måske 

var en ide at Adria Club Danmark kom 

til et arrangement i Kolding, hvor vi kun-

ne se de nye modeller. Det synes besty-

relsen lyder som en god ide. Det er dog 

ikke sikkert, det kan blive før i 2018, for 

i 2017 skal vi til Slovenien og det er uvist 

om vi kan nå det inden afgang til Sloveni-

en. Men vi skal nok lægge det på 

Igroups.dk, når det bliver aktuelt.  

 Nu nærmer efteråret sig med hastige 

skridt og vi har pakket campingvognen 

væk. Vi håber ikke, der kommer for me-

get sne, så det bliver umuligt at få cam-

pingvognen ud af ”mølposen”, da vi har 

meldt os til nytårsarrangement på Store-

bælt. Vi kan håbe på at meteorologerne 

ikke får ret med deres profeti om der er 

en kold venter på vej. På den anden side 

har vi nu i nogle år, haft en forholdsvis 

mild vinter, og det bliver vel ikke ved 

med at gå godt, men det ville da være 

dejligt, hvis vi kunne nøjes med et par 

frostgrader og ingen SNE, TAK.     

 Vi har fået et godt tilbud fra Cam-

pinghæftet.dk, hvilket betyder at du kan 

købe campinghæftet til en medlemspris 

på kr. 125,50. Med Campinghæftet får du 

150,- kr. fratrukket dine ophold, ved 

ophold af minimum 2 voksne i 2 døgn.  

61 campingpladser byder velkommen til 

dig med Campinghæftet. Hver plads kan 

besøges en gang med denne store for-

dels rabat. Se lidt mere på denne side:  

http://www.campinghæftet.dk/. Allerede 

ved 1 overnatning på en af pladserne har 

du tjent kortet hjem og det bliver bedre 

jo flere overnatninger, du har.   

Rigtig god jul og et godt nytår     

 Med Adria Club Danmark hilsen 

27 Preben 

Formanden har ordet 



Tillykke til årets ADRIA-FORHANDLER  
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 Velkommen til nye medlemmer 

1189 Karin Belinga & Kim Jørgen Aagergaard Jensen, Nørrekærvej 3, 6270 Tøn  

 der,   

1190 Lene Røgilds, Kærsvænget 6, 4640 Faxe,  

  

1191 Lene Skov Sørensen & Anders Overgård Sørensen, Kærshøjvej 5,  

 8600 Silkeborg,    

1192 John Nordstrøm, Ahornsvej 19, 4900 Nakskov,  

    

1193 Lone & Teddy Lundqvist, Østersøvej 66, 4872 Idestrup,  

    

1194 Kim Menhave, Dannevirkestræde 4, 2 th, 6100 Haderslev,  

  

1193 Mette Vindelev & Anders Vammen, Havrebakken 6, Rødding, 8830 Tjele,  

  

1196 Hanne & Hans Jørgen Vad, Borgergade 4, 8840 Rødkærsbro,  

  

1197 Jytte og Svend Erik Christensen, Styrtom Bygade 11, 6200 Aabenraa, 

  

1198 Eva Birk Hansen & Henrik Hansen, Håndværkervej 1, 5550 Langeskov, 

  

1199 Torben Shneidermann, Hareveje 5, Kulhuse, 3630 Jægerspris,  

    

1200 Lotte & Claus Nikolaisen, Thorvald Niss Gade 14, 5610 Assens,  

  

1201 Hannah & Jens Laulund, Vorup Boulevard 27B, 8940 Randers SV,  

  

Velkommen til alle nye medlemmer. Vi glæder os til at se jer alle på ar-

rangementer hos Adria Club Danmark.                                        

Bestyrelsen 

(Fortsættes på side 7) 

Deadline på Adriavisen i 2017 

Adriavisen Deadline Udsendes Sæt på igroups.dk 

Nr. 1 22-01-2017 Ca. 01-02-2017 Ca. 01-02-2017 

Nr. 2 17-04-2017 Ca. 25-04-2017 Ca. 25-04-2017 

Nr. 3 23-07-2017 Ca. 31-07-2017 Ca. 31-07-2017 

Nr. 4 15-10-2017 Ca. 24-10-2017 Ca. 24-10-2017 
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 Aktiviteter 

386 Oktoberfest i        

Bylderup Bov 
 

Start tidspunkt: 28-10-2017 16:00 

Slut tidspunkt: 30-10-2017 10:00 

Se sidste nummer 
 
 

388 JULEWEEKEND 
Start tidspunkt: 25-11-2017 00:00 

Slut tidspunkt: 27-11-2017 00:00 

    

Beskrivelse: Julearrangement på Lægår-

dens Camping 

 

DER ER PLADS TIL 50 PERSONER, RE-

STEN KOMMER PÅ VENTELISTE 

 

Ankomst fredag 25. nov. i løbet af 

dagen. 

Fællesspisning af medbragt mad i fælles-

huset kl. 19. 

Æbleskiver og gløgg kan købes for 25 kr. 

pr. person. 

 

Lørdag kl. 10 standerhejsning 

Derefter "fri tid", som f.eks. kan bruges 

på gåture i skoven, eller i parken om 

Vemmetofte kloster. 

 

Mellem kl. 13 og 16 laver vi et lille jule-

marked, hvor du kan sælge/købe hjem-

melavede  

ting fra alle de kreative Adria medlem-

mer der har noget til salg.  

 

Vi mødes kl. 18 til et hyggeligt, julepyntet 

bord og spiser juleplatter fra "Annettes 

mad". Platten koster: 150 kr. 

Husk selv at medbringe tallerken, glas, 

bestik og drikkevarer. 

 

Igen i år er der ligesom sidste år en eks-

tra adgangsbillet: En nissehue, gerne al-

ternativ, hjemmelavet eller på anden 

måde sjov. 

 

Husk sangstemmen, vi skal genopfriske 

de dejlige julesange. 

Efter dejlig julemad, spiller Erik og hans 

"elektroniske band" op til en svingom, 

med de mange kendte rockende hits. 

 

Søndag kl. 11. Standeren synges ned og 

vi siger farvel og tak for denne gang. 

Betaling for ophold afregnes direkte med 

pladsen. Pris pr døgn: 201 kr, for en en-

hed med 2 personer incl. Strøm 10Amp. 

(Pris for en person 68 kr mindre) 

 

Husk at skrive antal platter og om I øn-

sker æbleskiver og gløgg. 

Betaling for platter samt gløgg og æble-

skiver, bedes indbetalt på klubbens kon-

to.  

Tilmelding og betaling senest 11. nov.  

 

Mærk betaling med dit medlemsnr. og 

arrangementsnr: 388.  

Konto: 5014-0001008370  

Max 50 personer 

 

På glædeligt gensyn 

114 Karin og Erik 

698 Anne og Dennis 

    

Sted: Lægårdens Camping. Vemmetofte-

vej 2a. 4653 Karise 

    

Oprettet af: 0114 Karin og Erik Kristen-

sen 

    

Tilmeldingsfrist: 11-11-2017 00:00 

Max tilmeldinger: - 

(Fortsat fra side 5) 

(Fortsættes på side 9) 

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=40321&group_id=618
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=40321&group_id=618
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Aktiviteter 

9 

(Fortsat fra side 7) 

389 Julefrokost 
Start tidspunkt: 02-12-2017 12:00 

Slut tidspunkt: 04-12-2017 12:00 

    

Beskrivelse: Igen i år vil vi bruge Ribe 

Camping www.ribecamping.dk til ram-

merne omkring en Julefrokost 

 

Foreløbigt program er:  

Fredag den 2. dec. ankomst 

Lørdag den 3. dec. standerhejsning kl. 

10:00 og julefrokosten starter kl. 18:00.  

Søndag den 4. dec. flaget tages ned kl. 

10:00. Vi forbeholder os ret til ændrin-

ger. 

 

Angående menuen, så er det atter jer 

selv der skal lave den. 

På opfordring fra sidste år, kommer I 

med forslag, gerne noget vi ikke har set/

prøvet før. I må gerne skrive hvad I ger-

ne vil lave. Jeg koordinerer, i samarbejde 

med jer selv, om hvor meget/lidt. Bliver 

vi mange, så er vi jo mange til at lave 

julefrokosten. 

Pakke legen kan vi ikke undvære, så med-

bring en pakke til max. 25,- kr./ person. 

Ribe camping og vi glæder os til, at se jer 

alle til lidt Julehygge. 

 

Adria jule hilsner 

Clara og Jan (97) tlf.: 25888120 

   

Sted: Ribe Camping, Farupvej 2, 6760 

Ribe 

  

Oprettet af: 0097 Clara og Jan Obbekjer 

   

Tilmeldingsfrist: 25-11-2017 00:00 

 

Max tilmeldinger: - 

 

390 Nytår 
Start tidspunkt: 30-12-2017 00:00 

Slut tidspunkt: 01-01-2017 00:00 
 

Beskrivelse: I år vil vi prøve at holde nyt-

års arrangement i Adria Club Danmark 

regi et andet sted, nemlig Storebælt 

Camping, og håber på at vi fælles kan lave 

et godt arrangement, som mange har lyst 

til at deltage i, og hvor vi har vores eget 

rum. 
 

Fredag:  

Ankomst i løbet af dagen. 

Kl. 19:00 er der fællesspisning i opholds-

rummet. 
 

Lørdag: 

Standerhejsning kl. 10:00 

Kaffe i opholdsstuen kl. 15:00. Derefter 

pyntes der op af de mange frivillige så vi 

får en hyggelig og nytårsklar opholdsstue. 

Kl. 17:45 mødes vi i opholdsrummet til 

en forhåbentlig festlig aften, hvor vi star-

ter med en lille velkomstdrink og ser 

Dronningens Nytårstale. 
 

Søndag: 

Siger vi pænt farvel og rydder op efter os 

inden standeren tages ned kl. 11:00 
 

Arrangementet indeholder: 

Velkomstdrink. 

Bordpynt. 

Menu 

Kransekage kl. 24:00 
 

Nytårsmenu 2017: 

Desværre kender vi ikke nytårs menuen 

endnu, men kan oplyse at den i 2015 var:  

Forret: En tapas-tallerken med 5 forskel-

lige ting. Hovedret: Tournedos af okse-

mørbrad med diverse tilbehør til Des-

sert: Cheesecake med Baileys. 

To stykker lækker hjemmebagt kranseka-

(Fortsættes på side 10) 

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=12828&group_id=618
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 Aktiviteter 

ge til kl. 24:00 
 

Så snart vi har fået menuen fra Store-

bælt, vil den komme på arrangementet, 

men vi kan love at det plejer at være 

rigtig god mad man får på Storebælt. 
 

Prisen for arrangementet er: 

Kr. 325,- pr. person.  
 

Nr. 114 Karin & Erik har lovet at hjælpe 

med god musik fra pladesamlingen lige 

som sidste år. 
 

Efter 15. november er tilmelding bin-

dende. 

Betaling sker via klubben, hvor Tommy 

sender mail ud med sidste betalingsfrist 

den 15. december. 
 

Betaling for ophold afregnes direkte med 

pladsen. 

Prisen er aftalt til 175,- kr. pr. døgn incl. 

2 personer, pladsgebyr el-tilslutning samt 

1 bad pr. person. El afregnes efter måler. 
 

Der vil selvfølgelig være mulighed for at 

komme før fredag, samtidig har man 

også lov til at blive længere. 

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 sammen med Storebælt. 

Hvis der ikke er tilmeldinger af rimelig 

enheder forbeholder vi os ret til at afly-

se arrangementet, da maden leveres fra 

pladsen 
 

0190 Ann-Maria & Tommy og 0114 Ka-

rin & Erik 
  

Sted: Storebælt Camping, Storebæltvej 

85, 4220 Korsør 

Oprettet af: 0190 Ann-Maria & Tommy 

Andersen 

Tilmeldingsfrist: 15-11-2017 00:00  

Max tilmeldinger: -  

396 Forårstræf 2017 
Start tidspunkt: 11-05-2017 12:00 

Slut tidspunkt: 14-05-2017 12:00 
  

Program for forårstræffet 11. maj til 14. 

maj 2017 
 

11. maj 

Ankomst fra kl. 12:00 resten af dagen er 

til fri disposition.  
 

12. maj 

Kl. 10:00 Standerhejsning. 

Kl. 13:00 Frokost ved langbord, hvis 

vejret tillader.  

Kl. 14:00 Bestyrelsen og PR holder mø-

de. Husk egen kaffe.  

Kl. 19:00 Fællesspisning på campingplad-

sen  
 

13. maj 

Kl. 10:30 Bestyrelsesmøde med dirigent 

Kl. 14:00 Generalforsamling på camping-

pladsen. 

Klubben giver kage, husk egen kaffe.  

Kl. 19:00 Fællesspisning på campingplad-

sen. Her vil der være mulighed for at 

købe mad til kr. 150 pr. person.  

Menu: Kalveculotte med gemyse 

Skriv i tilmeldingen om du/I vil have mad. 

Sidste frist for tilmelding og betaling af 

mad er den 1. maj 2017. Beløbet skal 

sættes ind på klubbens konto 5014 

regnr. 0001008370 og mærkes med: 

A0396 og dit medlemsnummer fx 

M0027, der er mit medlemsnummer.   
 

14. maj 

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 receptionen 

med jeres campingkort og jeres Adria 

(Fortsat fra side 9) 

(Fortsættes på side 11) 

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=53498&group_id=618
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=53498&group_id=618
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 Aktiviteter/Indlæg fra medlemmer 

 

Club Danmark nummer, hvorefter I bli-

ver vist hen til Adria Club Danmark. 

Hvis der opstår problemer skal henven-

delse ske til bestyrelsen.  
 

Pris pr døgn:  

Prisen på 1 vogn med 1 person incl. 

strøm: Tilbud pris kr. 100  

Prisen på 1 vogn med 2 personer incl. 

strøm: Tilbud pris kr. 150   

I kan med fordel komme 1 dag el-

ler 2 før eller blive et par dage eks-

tra til samme pris, MEN I skal oply-

se det ved tilmelding. Skriv det i 

bemærkninger.  

FX 1F, 2M, 2E, der betyder, at vi 

kommer 1 dag før, 2 x mad og bli-

ver 2 dage efter 
 

Husk at tage det gode Adria Club Dan-

mark humør med og lad os få nogle go-

de dage sammen.  
 

Bestyrelsen 
  

Sted: Nakskov Fjord Camping, Hesteho-

vedet 2, 4900 Nakskov 
 

Oprettet af: 0027 Preben Stenberg Erik-

sen 
 

Tilmeldingsfrist: 01-05-2017 00:00 

Max tilmeldinger: - 
 

404 Sankt Hans på       

Rosenvold strand  
Start tidspunkt: 23-06-2017 00:00 

Slut tidspunkt: 25-06-2017 00:00 

Se næste nummer og www.igroups.dk 
 

407 Western Weekend 

Løgballe  
Start tidspunkt: 23-06-2017 18:00 

Slut tidspunkt: 25-06-2017 10:00 

Se næste nummer og www.igroups.dk 

410 Slovenien 2017  

Start tidspunkt: 02-09-2017 16:00 

Slut tidspunkt: 09-09-2017 10:00 

Se næste nummer og www.igroups.dk 
 

Adria klubbens                 

efterårstræf 2016 
Efteråret viste sig fra sin allerbedste side 

med højt solskin og varme ved ankomst 

fredag, dem som var kommet tidligere 

sad ved langbord og nød vejret og det 

fortsatte ved aftenens fællesspisning i 

campingpladsens samlingslokale. Efter 

stander hejsningen lørdag igen i godt 

vejr, der var flere der havde forskelligt 

med til salg, og kl. 14:00 var der travetur  

med Anne og Dennis som guider til 

Vemmetofte kloster og skoven der om-

kring, hvor kirkegården også var. En 

dejlig tur på et par timer, så lidt afslap-

ning inden aftenens fællesspisningen, 

hvor Merete bød op til Linedans. Om 

søndagen ved standernedtagningen fik vi 

oplyst hvor forårsstævnet skulle være, så 

var der afsked og på gensyn fra endnu et 

godt ADRIA træf, 

Tak for en god weekend. 

0544 Erik Jønsson 

(Fortsat fra side 10) 

(Fortsættes på side 12) 
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 Indlæg fra medlemmer  

Turen til England  

Dato 1–8 
Her til morgen tidligt kørte vi så mod 

Edinburgh, vi nåede byen kl13.00 og fik 

udleveret vores kort og en bustabel og 

et blad med bykort. Kørte fra Thirsk, 12 

grader sol/regn og nåede Edinburgh 17 

grader, puha puha hvor er det blevet 

varmt. Nu har vi sat campingvognen på 

plads og vi spiser frokost. Efter frokost 

kikker vi campingpladsen an såsom toi-

let/bad/vaskemaskine. Så nu skal Lillian 

dælme til at vaske tøj og sengetøj og 

hænge det til tørre på tørresnoren. Bli-

ver på campingpladsen resten af dagen 

og hviler ud og rydder op. Dags march 

297 km kl.13.00 

Dato 2–8 
I dag tager vi så bestik af Edinburgh og 

ser hvad der sker i byen på en søndag. 

Lillian havde det ikke godt men ok nok 

til tage til byen. Vi besøgte Edinburgh 

slot og så dronningens slot og andet. Vi 

blev nød til at afbryde turen sådan ca 1/2 

time inde i slottet. Lillian havde det sta-

dig ikke godt, så vi tog tilbage til cam-

pingpladsen, indgang til slottet 26.40 

pund, men inden det sker så, skal vi lige 

forbi campingchefen og få hende til at 

booke en camping site for os, og det 

gjorde hun og det blev 

Bunree caravan club site Fort William til 

mandag omkring kl 12.00, hvor vi skal 

ligge til onsdag morgen. Vejret 19 grader 

overskyet kedeligt 

Dato 3–8 
Vi kører i dag til Fort William og sætter 

vognen kl.13.00 op der skulle være så-

dan Ca 196 km derop solen skinner og 

det har regnet lidt i nat og her til mor-

gen grader 15.vi ligger ud til en stor sø. 

Lillian har det bedre end i går, det går 

fremad, gudskelov. Vi prøvede at ringe 

til Danmark, rejseforsikring SOS bad os 

ringe til Falck, men de havde kun alar-

mer. De sagde, at vi kunne ringe til et 

andet nr. til Falck der kun gælder bil/

lastvogn og busser, så vi opgav det. Vi 

venter til vi kommer hjem med at give 

skideballer, nogen skal bøde for det. Det 

er hjælp, vi forventer at det  

Virker, men NEJ det gør det ikke. Lilian 

har det stadigvæk det dårligt. Men vil 

først hjem på onsdag da vi har betalt 

300kr pr døgn.  

Dato 4–8 
Lillian har det stadigvæk det dårligt, men 

ville med til Loch Ness og ser på. uhyret 

(det gælder ikke Lillian), ca. 200 km i 

øsende regnvejr og blæst men vi skal 

derop basta og lidt sol senere, så nu gør 

vi os klar til at køre hjemad. 

Dato 5–8 
Lillian har det lidt bedre i nat/her til 

morgen. Gudskelov. Så nu kører vi til 

Dover med overnatninger. Har bestilt 

færge billetter til søndag aften engelsk 

tid kl.22.05 til Calais normal tid kl.00.30. 

Vi kørte igennem Scotland i regn og 

blæst omkring 12 grader varme, ad nogle 

veje tit så smalle at man kun kan passere 

modkørende med forsigtighed. Vi passe-

rede Glasgow og kørte videre ned forbi 

Lockerbie, var lige inde og handle og da 

vi kørte tilbage til motorvejen var der i 

højre vognbane, sket en frygtelig ulykke. 

Vejen var spærret i lang tid, en personbil 

var kørt op bagfra i en lastbil og var kilet 

fast i lastbilen. Det så uhyggeligt ud, det 

er en lærestreg, man skal ikke køre for 

tæt på biler og lastbiler, husk det. Det 

var en meget spændene tur gennem sko-

(Fortsat fra sidste nummer) 

(Fortsættes på side 14) 
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ve-meget smalle vej-med mange bump-

huller i vejen. Når vi kommer kørende 

er der kun plads til bilen/campingvogn så 

man skulle passe på vejsving, her kan 

man ikke se noget forude. Vi kørte vide-

re til Carlisle, lidt udenfor fandt vi en 

campingplads. Vi var lige ind på en tank-

station, og på rastepladser vil de have 

19.50 pund, hvis man blev der i længere 

end 2 timer (man skal huske på at ens 

nummerplade bliver aflæst når man kø-

rer ind, ligeså når man kører ud) og den 

regner så på om man havde været der 

mere end 2 timer, regning bliver så bli-

ver sendt hjem til en selv. 370 km 

Dato 6–8 
Vi kører fra Carlisle campingplads 

kl.10.00 i regnvejr med. Rigtig mange 

vejarbejder og en masse kø (5 km tager 

1/2 time) men da vi havde nået sådan ca. 

1/2 delen kom solen og 24 grader, men 

vi fandt så campingpladsen bag en rigtig 

stor travbane, men den er mega stor og 

flot Cheltenham Race Course Caravan 

Site ankomst kl 17.00. 380 km. 

Vi tog op i byen for at spise fik noget 

godt. Lillian har haft det godt hele dagen  

Dato 7–8 
Vi kørte fra Cheltenham Race Course 

Caravan Site kl.9.20 i flot solskin. På 

motorvejen i modsat side var der en 

bilkø på ca. 35 km, 24 graders varme, de 

sidste km 48 på motorvejen står der 

toiletskure med ca. 1 km mellemrum, vi 

nåede omsider til vores campingplads. 

Ankomst kl.13,45 300 km, men ak for 

os, der var ikke flere pladser. Den var 

desværre optaget, så hun henviste os til 

en ny ca. 5km længere fremme som hed-

der the Chequers Caravan Park 

(camping site). Nede ad vejen oh hun 

havde gudskelov plads til os, men ingen 

bad, men toilet og el til en pris på 30 

pund for 2 dage, vi skal først køre søn-

dag. 

Omkring kl. 16–17 tiden vi må gerne 

blive der, hvis vi vil til den tid  

Dato 8–8 
I dag lørdag så skal vi til Dover og hente 

vores færge billetter, det kunne vi ikke, 

får dem først når vi søndag checker ind 

til færgen, skal være der ca 2 timer før 

pga engelsk/fransk told/politi som vi har 

bestilt over internettet 912,00kr. Så vil 

vi se os lidt omkring Dover by og handle 

og kørte så hjem og slappede af. Cam-

pingpladsen kan roligt anbefales til 1 

eller 2 overnatninger 

Dato 9–8 
Varmt solrigt 25 grader næsten for me-

get. 

Vi slapper helt af og spiser frokost og 

eftermiddags te/kaffe, og spiser lidt tid-

ligt koldt mad, da vi er løbet tør for gas 

på begge flasker A 10 kg, og kører så 

bagefter til færgen når vi har tømt toilet, 

fyldt vand på, set efter olie på bilen, så 

er vi klar til at køre tilbage til Europa, 

hurra så bliver det lidt billigere at cam-

pere også benzinen kørt kl.19.00 Sejler 

fra Dover kl.21.20 

Ankomst Calais kl.23:55 europæisk tid, 

så skal vi bare finde et sted at sove, det 

gør vi så i Belgien på rastepladser med 

tank 150 km fra Calais 

Vindstille og 16 grader varmt stopper så 

kl.01.30 

Dato 10–8 
Efter morgenmaden vil vi køre til Obe-

link i Holland. Lillian skal have en ny toi-

lettank og andre ting hun ikke kan und-

være, 25 grader og lidt regn. Ankom 

kl.15:00 og kørte igen kl. 18:00 efter  
(Fortsat fra side 12) 

(Fortsat fra side 12) 

(Fortsættes på side 15) 
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(Fortsat fra side 14) 

kaffen/teen 200 km. Kørte til Tyskland 

og spiste på en restaurant ved motorve-

jen og lidt senere sov vi på en rasteplads 

og næste morgen kørte vi til Harrislee 

for at hente gas og handle lidt, 320 km 

23 grader solrigt 

Dato 11–8 
I dag varmt igen, 24 grader, handler hos 

Fleggård, Fakta og en tur til City market 

i Flensburg og drak sodavand og kage. Så 

skete der et mirakel, 1 tom gasflaske, 1 

halvfyldt og køleskab virker igen hvorfor 

ved ingen, måske en luftlomme i flasken. 

Men vi svedte tran eller, hvad det hed-

der overnattede i Harrislee til onsdag 

morgen, vi skal have besked fra Fleggård 

angående 18 års whiskey, før vi damper 

hjem over 

Dato 12–8  
Vi holder i Harrislee ved Fleggård til kl. 

ca. 22:30 eller torsdag morgen kl. 6:30  

Da vi har bestilt en whiskey og den kom-

mer fra Burg og bliver leveret til Harris-

lee, så den må vi vente på (til vores søn 

Martin) så vi trisser rundt i Harrislee til i 

aften kl 18:00 og fået aftensmad. Endelig 

kom vores whiskey til Martin, så kørte vi 

kl.18:30 ind i Danmark og tanke benzin 

på OK i Padborg og kørte til Ulstrup og 

overnattet der til i morgen og Lillian 

købte tebirkes til aftenskaffen 22 grader 

solrigt. 

Dato 13–8  
Vi gik i bad på tanken Ulstrup 15 kr. pr 

person, men ok morgen kaffe med brød 

til, som vi købte på tanken 2 rundstykker 

og Se/Hør. Så kørte vi til pris shop i Fre-

dericia angående rengøring af vores grill. 

Rengøring samt se på højtrykrenser til 

campingvognen og derefter til Thansen i 

Middelfart og se på Thulebox 50 cm, og 

langt om længe kom vi afsted. Vi spiste 

frokost, så på værksted i Sorø camping-

gården og få repareret vores mover og 

få sat et nyt dørholder på vognen købt i 

England så hjem til Martin og Trine til 

eftermiddagskaffe og aflevere nogle ting, 

vi har købt efter aftale med hr. Martin og 

får forhåbnings også mad, derefter kørte 

vi så hjem til Ejby hurra, hurra, fint vejr. 

Så var denne tur færdig for denne gang, 

fuld af oplevelser, fotos og skægge og 

sære ting. Vi har hele tiden fået en stor 

hjælp af campingpladsens chefer fra Ca-

ravanklubs England, de har været fine og 

glade for os, syntes vi selv. Man skal bare 

huske at bestille campingplads senest 1 

måned før og 

huske at er det med/uden fortelt, der 

ingen prisforskel men uden fortelt er det 

på sten/ral og med fortelt er det på 

græs, og det er en hjælp at man bestiller 

årskort til Caravanklubs England, så er 

man total dækket ind, og det samme 

blive medlem engelsk Hermitage så er 

der gratis indgange på mange museer-

slotte og lign et års medlemskab, så skal 

man kun bruge kortet 2 gange så er det 

tjent ind resten er så gratis. 

Vi har brugt til benzin kr. 16.127,09  

Vi har kørt hele turen T/R. I alt km. 

9.397 

Camping 11 stk. campingpladser kr. 

5.559,45 

Turen har kostet med alt inkl. mad kr. 

30.000,00 
 

Hilsen Ole 

 

1065 Forårstur med  

Adriaen 
Turen i år startede med forårstræf i 

Adria Club Denmark, fra den 21. til 23. 

april på Ribe camping. Tre hyggelige dage 

med vennerne fra Adria klubben.  

Vi har ikke de store historiske og geo-
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grafiske fakta med os, når vi drager ud 

med campingvognen. Vi vil bare opleve 

og hygge, vi har udset os nogle hoved 

destinationer, som turen bliver bygget 

op på. Turen i år blev bygget op om-

kring Strassburg, Dole, Annecy, Avig-

non, Provence, Middelhavskysten, Iseo-

søen, Gardasøen og hjem via Innsbruck, 

Bayreuth, Flensburg og afslutning med 

Adria klubben i Egtved med Musik ved 

søen, Hvem der har bygget et palads, 

monument eller hvem der har lagt navn 

til en kirke, går vi ikke så meget op i, 

fakta kan jo findes på nettet, hvis det er 

vigtigt. Vi misser helt sikkert ting og 

seværdigheder, som en professionel 

guide ville sige, er et must, når man er 

på et bestemt sted, men igen, vi oplever 

andre ting, som også kan give spænden-

de minder. Turen blev på næsten 7000 

km. selve hovedstrækningen lidt under 

5000 km. 

 Efter forårstræffet kørte vi fra Ribe 

den 24 april til grænsen for at provian-

tere, gasopfyldning og andre nødvendig-

heder, og videre sydpå. Vi kørte til vi 

ikke gad mere, første lille stop blev See-

camp Derneburg, Acsi nr. 584, en god 

transitplads, meget tæt på motorvejen 

med fine tilkørselveje. Bare en nat, be-

taler ved ankomst og videre næste 

morgen den 25 april lidt før 8.  

Det gav et godt ryk sydpå, faktisk lidt 

længere end forventet, og pludselig er vi 

tæt på Strasbourg herligt, vi finder en 

plads i "acsibiblen", Camping Indigo 

Strasbourg ACSI Nr. 1829 en fin 4* 

plads, nyanlagt som ikke var helt fiks og 

færdig. Flotte faciliteter også lidt sjove 

prioriteter store rum med få faciliteter, 

receptionen var en god oplevelse, 

hjælpsomme, flinke og ikke mindst per-

fekt engelsk.  

 Den 26 april blev Strassburg besøgt, 

vejret viste sig ikke fra den lune side, så 

første stop var en forretning, hvor vi 

kunne købe en lille varmeblæser, vi var 

lidt bange for gasbeholdningen ikke 

holdt til hele turen, hvis varme appara-

tet skulle køre på højtryk i længere tid. 

Herefter kiggede vi lidt, på den gamle 

by med katedralen og Petit France.  

27 april. det var stadig hundekoldt, Vi 

vendte tilbage til Tyskland for at besøge 

Freudenstadt i Schwarzwald. Vi havde 

planlagt Freudenstadt, som base, men 

heldigvis syntes Lene, vi lige så godt 

kunne tage Strasbourg. Freudenstadt 

ligger i næsten 1000m højde og stignin-

gen på den rute som Garmin foreslog 

var 18%, jeg tror nok Mazdaen ville 

hoste lidt, hvis den skulle trække cam-

pingvognen op af den vej, den nyere 

omfartsvej var kun på 12%  stigning, 

men den blev ikke foreslået af fru 

Garmin. Da vi nåede Freudenstadt, var 

det stadig vinter og vi ankom i næsten 

snestorm. Det blev et meget kort og 

koldt besøg.  

 3' dagen i Strasbourg kørte vi til 

Opernai, en smuk gammel by nede i 

Alsace, her var hele bymidten  spærret 

af på grund af marked. Hjemturen gik 

over Rhinen og Offenburg . 

29 april, nu var det tid til at drage lidt 

sydvest på, vi vil til Dole ca 300 km og 

for nemhedens skyld, snupper vi motor-

vejen og betaler i alt 18€, for at køre 

en afslappende etape, pitstop mellem 

Mülhausen og Belfort og videre til Cam-

pingpladsen Pasquir i Dole ACSI nr. 

1935. Pladsen ligger i gåafstand til cen-

trum, vejret var fint og vi nød varmen. 

Lørdag morgen hentes det friskbagte 

(Fortsat fra side 15) 

(Fortsættes på side 18 
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brød i receptionen, og campingmutter 

fortalte, der var marked oppe omkring 

kirken, så formiddagen gik med at gå 

rundt i den dejlige hyggelige by. Tempe-

raturen var så høj, der kunne nydes en 

kop kaffe/chokolade på en lille fortovsca-

fe - endelig. Med en del skridt i benene, 

vendte vi hjem med en stor kylling, steg-

te kartofler og stegesky, som vi nød om 

aften. 

 Næste morgen var det 1 maj og søn-

dag, den brugte vi til at køre videre til 

Annecy, nu skulle teltet endelig slåes op, 

og slappe af i en uges tid (vi havde ikke 

benyttet teltet endnu på grund af tempe-

raturen), vejrudsigten så fin ud. Vi an-

kom efter en ret begivenhedsløs tur til 

Campingplads International du Lac d'-

Annecy Acsi nr. 2139, lidt før kl. 12. Vi 

checkede ind og fik vores plads, inden de 

lukkede for middagsluren. Pladserne var 

noget fugtige og kombineret med små 

dyr i undergrunden (muldvarper) blev 

det en lidt større udfordring at få vognen 

på plads , når et hjul synker ned i en 

mulvarpegang og det hele er vådt og 

blødt, var vognen ikke nem at flytte, men 

det lykkedes til sidst, teltet kom også op, 

det var dejligt at få den ekstra plads og 

ikke mindst sidde "ude". 

 2. maj, Turen gik selvfølgelig ind til  

Annecys gamle bydel. Det er altid en god 

oplevelse, og som især Lene havde glæ-

det sig til, vi havde været her før, men 

alligevel får man øje på små nye ting som 

enten er gået i glemmebogen eller som 

vi aldrig havde set. 

 3. maj, Først ud til et marked som 

var beskrevet som et marked med "alt", 

det viste sig at være et kludemarked, 

som mest henvendte sig til folk fra syd-

østligere himmelstrøg. Derfor kørte vi 

hurtigt ind til centrum og til et fantastisk 

fødevaremarked. Der blev købt grøntsa-

ger, smagt på og købt ost og oliven, og 

hjem til en dejlig frokost.  

 4. maj Tirsdag tog vi ud til Gorge de 

Fier . En smal dyb slugt, hvor floden har 

skåret sig gennem sandsten med de flot-

teste formationer til følge, Det var fanta-

stisk at gå på en gangbro monteret på 

klippevæggen og kigge ned i den brusen-

de flod et utrolige syn. Efter den storslå-

ede oplevelse kørte vi hjem igen, der var 

ikke brug for flere oplevelser den dag. 

 5. maj. Onsdag tog vi til marked i 

Annecy igen, der skulle købes mad ind 

og hvorfor ikke købe på det pragtfulde 

marked. Da vi kom hjem til pladsen, fik 

vi en dejlig overraskelse, Jytte og Svend 

Erik, vi mødte i Dole, var kommet efter 

deres smut til Schweiz. De var blevet 

enige om, at de også ville opleve Annecy 

(som vi havde talt varmt om), De blev til 

søndag hvor vores veje igen skiltes, nog-

le dejlige mennesker, som vi bestemt 

håber, vi vil se igen. De kørte med en 

Adria Action , derfor blev der også lavet 

lidt (meget) PR for klubben, vi håber 

selvfølgelig, de bliver medlem. Vi sluttede 

det fælles ophold af med en aftentur til 

Annecy, hvor vi spiste på en lille hyggelig 

restaurant.  

Med Adria Club hilsen  

1065 Lene & Preben 
Fortsættes næste nr 

 

På besøg hos  

Flådens Friske Fyre 

Maritim weekend i Korsør 26.-28. august 

med ophold på Storebælt Camping med 

en frisk vind fra syd. Der er ikke meget 

bevoksning på pladsen, der kan give lidt 

læ for blæsten. Lufttemperaturen var på 

den rigtige side af 20°C, solen var hængt 

(Continued from page 17) 
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op, så det var helt OK. 

 Der var allerede ankommet en del 

vogne, da vi dukkede op torsdag først på 

eftermiddagen. Vi lagde os som den næ-

ste i rækken på Sejlervej 12 med bagsi-

den af vognen mod vinden for at få en 

smule læ. Herligt at komme i god tid, og 

få en snak med de andre ankomne. 

Fællesspisning torsdag aften i opholds-

stuen var en meget varm affære, så både 

fredag og lørdag foregik langbordet i det 

fri, hvor vinden var løjet lidt af. Kunne 

sidde ude til næsten midnat. 

 Fredag formiddag blev der arrangeret 

byvandring i Korsør. Bent (0257), der er 

født og opvokset i Korsør var guide. På 

turen gennem byen så vi mange interes-

sante bygninger, som Bent kunne fortæl-

le en historie om. I Algade Kongegården, 

opført 1761 af Rasmus Langeland, hvor 

danske konger og det bedre borgerskab 

blev indlogeret når vejret ikke tillod at 

krydse Storebælt. Vi fik mod forventning 

et kig ind i Stapels Gård, byens ældste 

bindingsværkgård opført 1667 er fredet 

og nu indrettet til ungdomsboliger. I 

Baggade, en parallelgade til Algade, hvor 

Bent er vokset op, blev kreaturer drevet 

ind til byen. Det blev også til et kig ind i 

Skt. Povls Kirke og på magasinet ved 

Korsør Fæstning og kabeldepotet ved 

Søbatteriet, hvor portene har hængsel-

beslag udformet som kabelwirer. Inte-

ressant detalje. 

 Fredag aften fik vi glaseret skinke m/

grønlangkål og brune og hvide kartofler 

fra Bælt’stedet. Der var rigeligt og det 

smagte godt. 

Standerhejsning var berammet til lørdag 

kl.10. Det var på samme tidspunkt Flåde-

stationen slog portene op. Det blev der-

for besluttet at flytte standerhejsning til 

fredag aften. Steen (0104) havde noget 

besvær med at få stangen op at stå, da 

jorden var temmelig hård, så den blev 

bundet fast til gadeskiltet med tre kabel-

clips – sådan! 

 Lørdag havde Flådestationen åbent 

hus med mulighed for besøg på nogle af 

flådens fartøjer, F16 jager, VTS centeret 

(overvågning af skibsfarten i danske far-

vande) og havnerundfart med det gode 

skib ”Martha”, gummibåd for fuld gas 

eller slæbebåd, ”Y345”. Der var opvis-

ning af oppustning af redningsflåde, politi

- og sporhunde, opsamling af olie 

(popcorn) i havnen, Kvindelige Mariners 

Musikkorps, overflyvning med F16 jage-

re, helikopterlanding, søredning og fald-

skærmsudspring af Frømandskorpset. 

I det meste af byen, i og omkring fiskeri-

havnen og på fæstningen var der aktivite-

ter arrangeret af lokale foreninger og 

kunstnere med udstillinger. 

Jo, der var gang i hele byen i den week-

end. 

 Standeren blev nedtaget søndag kl. 

10, hvor Bent (0257) fik en velfortjent 

god flaske vin for sin indsats. 

En stor tak til Aase (0210) og Steen 

(0104) for en vel planlagt og gennemført 

tur. 

Med Adria-hilsen 

1019 Maria & Jørgen  

 

Fest og farver i Hillerød 
I foråret meldte Lene og Bjarne (0348) 

hus forbi med hensyn til at arrangere en 

tur til Kulturnat i Hillerød, men heldigvis 

sprang Flemming (0003) hurtigt til som 

stand in, så det hele alligevel kunne løbe 

af stablen. 

 For at lette presset ved check in, 

kunne ubeboede vogne henstilles på 

Prærien, hvor vi boede, uden beregning i 

Fortsat fra side 18 

(Fortsættes på side 22) 
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ugen forinden. Onsdag var mere end 

halvdelen af vognene ankommet. Vi 

kom selv torsdag efter Maria havde væ-

ret til tandlæge og var blevet en kind-

tand fattigere, så vi sprang langbordet 

over til frokost. 

 Fredag kl. 12 lukkes for al indkørsel, 

da der skal stilles op til alle de forskelli-

ge aktiviteter, der foregår på og om-

kring campingpladsen. I modsætning til 

sidst vi deltog i 2014 blev vi på camping-

pladsen i stedet for at ture rundt i byen. 

Det gav en helt anden ro, og der var 

rigeligt at kigge på bl.a. Den Kongelige 

Livgardes Tambourkorps, Frederiksborg 

Drabantgarde, Flyverhjemmeværnet 

med helikopter, veterankøretøjer om-

fattende person- og varebiler, motor-

cykler, busser og lastbil, Falck brandbi-

ler, spejderaktiviteter og agility. Desu-

den udstilling og salg af blomsterdekora-

tioner, malerier, cupcakes og cookies, 

smykker med og uden magneter, glas-

kunst, hjemmestrik, julepynt mm., pile-

flet mmm.  

 I den musikalske afdeling var der 

irske og skotske viser, mavedans med 

”Nilens Juveler”, musik af Bob Dylan, 

Van Morrison, Coldplay, U2 og Beatles, 

musik på olietønder, gamle viser og 

cool campingstemning. 

 I år besøgte vi Pharmacon konferen-

cecenter, der ligger lige bagved cam-

pingpladsen. Pharmacon uddanner far-

makonomer og forsker indenfor læge-

middelanvendelse. For at stille den ef-

terhånden tiltagende sult bestilte vi hver 

en porchette, vi skulle da prøve noget 

nyt. Det viste sig at være en flæske-

stegssandwich, som man jo tidligere 

kaldte den. Dansk Farmacihistorisk Mu-

seum – det eneste af slagsen i Danmark 

har til huse i kælderen. En absolut 

spændende oplevelse. 

 Lørdag kl. 10 blev standeren rejst. 

Det er pudsigt, at standeren rejses når 

anledningen, nemlig Kulturnatten er 

overstået. 

 Lørdag formiddag gik en gruppe 

Adria-folk en tur til byen, hvor vi gjorde 

et kort ophold ved Frederiksborg Slot. 

Der var ikke stemning for at gå ind på 

slottet – de fleste, måske alle, har jo 

været der tidligere. Turen fortsatte til 

haven bag slottet, hvor nogle fortsatte 

ind i haven, mens andre fortsatte turen 

rundt om slotssøen. Da vi, i alt 10, nåe-

de frem til torvet, var vi blevet tørstige i 

det gode vejr. Da det var blevet fro-

kosttid satte vi os udenfor på Cafe Kø-

benhavn, hvor vi fik en let anretning. 

Lørdag aften var der sæsonslut på Hille-

rød Camping. Service var sat på plads i 

et stort partytelt på pladsen, hvor Adria 

Club Danmark havde fået langbord i 

midten af teltet for i alt 33 deltagere. Vi 

mødtes kl. 17:30, hvor Annette 

(lejrchefen) gav en stor fadøl som kom-

pensation for noget ”armlægning” hun 

og Flemming havde haft under planlæg-

ningen. 

 Der blev serveret en lille kold buffet 

med laksewrap, glaseret skinke, kyllinge-

spyd og salater i flere afskygninger. 

Musikken blev leveret af Christian Ben-

son, der var rigtig god på keyboard og 

guitar. Kl. 20 var der en musikalsk over-

raskelse i form af Thomas Mejlstrup, 

der i en halv times tid sang nogle iøre-

faldende ballader akkompagneret af 

Troels Skovgaard, kapelmester hos 

”Ørkenens Sønner”. En skøn musikalsk 

oplevelse. Thomas, der er søn af Gry 

(tidl. Johansen) og Per Mejlstrup, har 

tidligere sunget sammen med Stig Ros-

sen. Herefter fortsatte Christian musik-

(Continued from page 20) 
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ken til kl. 23. Der blev både danset og 

sunget igennem i teltet den aften. Sikken 

en fest. 

 Søndag kl. 10 blev standeren taget 

ned. Standeren på campingpladsen blev 

taget ned kl. 11. Her fortalte Annette, 

som vi jo vidste i forvejen, at Hillerød 

Camping var i år af lytterne på DR P4 

blevet kåret som Danmarks mest gæst-

frie sted. Derudover var Annette sidste 

år efter nedlukning af campingpladsen 

blevet kåret som ”Årets borger i Hille-

rød”. Stort tillykke. 

Trods utallige opfordringer ville Annette 

ikke love, at lukning af campingpladsen 

fremadrettet ville falde sammen med 

Kulturnatten. Det har ellers været en 

fest hele weekenden. 

 Søndag havde vi fået lov til at blive 

på pladsen til kl. 18:55, så var det også 

ud…., men vi kørte ved frokosttid. 

Tak til Bodil og Flemming for et godt 

gennemført arrangement. 

Med Adria-hilsen 

1019 Maria & Jørgen  
 

Tur til Rumænien 

Fredag, 1. juli 2017 

Så startede vores tur til Polen, Ungarn, 

Rumænien og forhåbentlig Slovakiet og 

Tjekkiet på vej hjem. Rumænien var ikke 

planlagt, men fordi mit ID kort er udlø-

bet og mit pas udløber i december i år, 

så er vi nødt til at besøge familien i Ru-

mænien. Mig og pigerne er rigtig glæde 

for det!!!! 

 Vi kørte kl. 10.30 d. 1 Juli 2017. Som 

altid Vittus var klar 2 timer før mig. Han 

bliver altid sur, når vi skal tage af sted, 

da jeg skal altid lave noget ekstra. Han 

spurgte mange gange: "Hvornår er du 

klar Oana?." og mit svar var altid: " Det 

ved jeg ikke. Når jeg er færdig" indtil kl. 

10.30, så huskede jeg alligevel, at jeg 

manglede 2 ting. 

 Til sidst var jeg ind i bilen, så kørte 

vi, men på vej mellem Randers og Ho-

bro stoppede vi, da der var en trafik-

ulykke par km foran os. Vores planer til 

at køre over grænsen til Polen blev øde-

lagt. Eh. :( 

 Vores GPS viser nu (11:30) ankomst 

til Berlin kl. 21:00!  

Pigerne ser nogle nye DVD films, så det 

er dejlig ro i bilen! :) 

Temperatur i DK 17 C. Regn.  

Men stadigvæk i godt humør! 

 Vi passerede grænsen ca. Kl. 14:30 

og kort efter stoppede vi for at spise, 

men så hørte vi mange ambulance sire-

ner. Vittus var lige færdige med at lave 

kaffen, da vi så at trafikken var helt stille. 

Så nød vi en laaang kop kaffe. Men det 

var godt, fordi vi strakte vores ben. 

 Nu er vi på vej igen. Vi har sat GPS-

en mod Krakow og den viser 960 km. 

Vi nærmer os Hamburg, ca. 80 km og kl. 

er 16:30. 

Det regner lidt, men temperaturen er 

lidt højere syd på. 20 C. Pigerne ser 

Pinocchio, og det er dejlig ro i bilen. (Vi 

købte nogle bil DVD-er som hjalp rigtig 

meget med at få en behagelig tur for 

børnene) 

 Omkring kl. 21:30 var vi alle trætte, 

derfor stoppede vi og sov på en raste-

plads ca. 100 km på vej mod Berlin. 

Dag 2 - Berlin og Polen - ankomst 

til Krakow 

 Vittus kunne ikke sove ret godt, idet 

der var en parkeret lastbil bag os, og 

hans køler larmede meget. Han vække-

de os kl. 04:30, og kl. 04:45 var vi på vej 

mod Berlin. Det var en rigtig god beslut-

ning, da der var næsten ingen trafik, og 

(Continued from page 22) 
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næsten ingen vej arbejde. Vi kørte igen-

nem mange flotte tunneler igennem 

Berlin. Vi holdt mod Dresden, og bagef-

ter Cottbus.   Pigerne sov. Det var 

perfekt, da vi skulle være meget op-

mærksomme på skiltene i Berlin. 

 Kl. 07:30 stoppede vi for at få mor-

genmad og strække benene før Cott-

bus. Pigerne løb lidt sammen med far, 

og det syntes, det var rigtig sjovt. 

Vores tur ser meget lovende ud nu. Vi 

har ca. 470 km mod Krakow. Alt er 

bare perfekt i dag. 

 Nej, ikke alt var perfekt. Vi kørte 

over grænsen ca. kl. 08:00 og så skulle 

vi stoppe for at betale vejafgift. 

130+120 zloty. Der var en sød dame, 

som var ikke ret god til engelsk. Jeg 

skulle underskrive rigtig mange papirer, 

som det vidste sig senere, at det var en 

" kontrakt" for at køre på de polske 

veje, og til vores overraskelse skulle vi 

køre på en motorvej mod Wroklaw 

med 40-50 km i timen!!!! :( . På et tids-

punkt sagde jeg til Vittus, at vi skal 

stoppe ved en tankstation for at spørge 

om, hvor mange km der er det tilbage 

på den motorvej. Det var 46 - sagde 

det et ældre par. 

 Nu er det gode veje igen. Før mo-

torvej fletningen omkring Boleslawiek 

begyndte igen de gode motorvej, dog 

uden nødspor. Nu har vi ca. 220 km 

ned til Krakow.  Længere nede er mo-

torvejen rigtig, rigtig fin, lige som i DK. 

 Vi stoppede på en tank station, for 

at købe is til pigerne (og mig selv selv-

følgelig :) ) og der var alt udsolgt i Shell, 

men ved siden af var der en restaurant, 

hvor vi kunne købe is. Mens vi spiste 

isen, kom der en polsk bil med en Hob-

by campingvogn. Jeg spurgte manden på 

engelsk om man skal reservere plads 

før ankomst, og han spurgte mig, hvor 

jeg skulle campere, og sådan fandt vi, at 

de også skulle campere ved Krakow, 

dog i Smok, hvor vi valgte Korona, for-

di den var på vej ned til Ungarn.  Hans 

datter var også god til engelsk, og hun 

hjalp os at reservere plads. Emilia er 

gratis. Vi skal betale 19 zloty/ nat. Nu 

glæder vi os. 

 Jeg læser om Polen og Krakow fra 

Politikkens rejsebog "Turen går til Po-

len" mens Vittus kører. Det vil jeg varm 

anbefale til alle der rejser rundt at låne 

fra biblioteket eller købe den. Der er 

så mange ting vi kan opleve: mælkeba-

rer, de kommunistiske bydel i Krakow, 

den jødiske bydel, salt minen, Schind-

lers fabrik, osv. Vi skal finde ud, 

hvad  har vi tid til at se, da der er rigtig 

mange spændende ting Krakow byder 

på. 

 Vi håber på, der findes gode trans-

port muligheder til Krakow, så vi undgå 

parkeringer og høj trafik. 

Kl. er 14:45, vi har 102 km tilbage til 

Krakow. Temperatur 34 C 

Nu har jeg sat adressen på, og vi har 

155 km til Korona camping. 

 2 gode nyheder. 

1. Ifølge vores Michelin kort fra 2017 

skulle motorvejen stopper før Katowi-

ce og fortsætte efter vi kørte igennem 

byen, men nej, det var 100% motorvej 

igennem byen og rigtig mange nye flotte 

broer. 

2. Tilfældigt fandt jeg ud af at vores 

ACSI app virker offline, selvom vi ikke 

har internet forbindelse. Så vi kan se, 

hvor vores bil befinder sig på vejene, 

vores destination - Korona camping-

plads og hvor mange km der er tilbage. 

Lige nu har vi ca. 45 km og vi skal være 

der omkring kl. 17:00 

(Continued from page 23) 
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 En lille minus - selvom vi betalte 

vejafgift til at køre helt til Krakow, 

skulle vi alligevel betale 16 zloty efter vi 

kom ud fra Katowice 2 gange! Træls! 

Men nu kører vi videre, og vi håber på 

at finde campingpladsen uden proble-

mer!   

 Ah, det var ikke helt uden proble-

mer. GPS-en førte os til den modsatte 

vej mod campingpladsen, så endte vi på 

en blindvej, hvor vi skulle koble CV-en 

af og dreje den rundt, da det var umu-

ligt at bakke på en smal vej som var 

meget (dybt, ned af bakken). Vi koble-

de os på internettet for at se, om det 

var noget, der lignede en campingplads, 

og der så vi, at vi skulle dreje til højre 

fra Krakow, i stedet for venstre. Det 

er en lille parallel vej med hovedvejen, 

hvor folk kører ret stærkt, selvom 

fartgrænsen var 70 km/t og selvom det 

var sving. Næste dag så vi, at der var 

en skilte med camping, som viste vej og 

så par meter længere frem, stod der 

meget stort "Korona camping". Men 

nogle gange kan man ikke se skoven 

for træer! :) 

 Til sidst ankom vi ca. kl. 17:30, hvor 

en sød ung pige tog imod os i receptio-

nen, lige ved indgangen af campingplad-

sen. Hun var rigtig god til engelsk i 

forhold til det, vi oplevede før, når vi 

skulle snakke med folk i Polen! 

  Pladsen havde et skilt med ACSI, 

men hun vidste ikke om der var rabat 

for medlemmerne. Hun skulle spørge 

chefen og det var også ham, der skulle 

vise os, hvor vi skulle ligge. Vi fik et 

stort nummer, som vi skulle vise, hver 

gang vi skulle ud og ind fra camping-

pladsen. 

 Da vi kørte hen til vores plads, be-

mærkede vi, at stedet simpelthen var 

et lille paradis midt i en travl by. Gaj ca. 

15 km udenfor Krakow. Alt var grønt 

natur. Pigerne, som altid, fandt lege-

pladsen, og de nød den alle dagene. 

Legepladsen var bygget kun af træ, alt 

håndlavet. Vi kunne se, polakkerne er 

rigtig god til træarbejde. 

 Vi havde adgang til gratis og meget 

hurtigt Internet ved baren på camping-

pladsen, hvor igen alt var håndlavet af 

træ, bordene, stolene, bænkene og 

selve terrassen og taget. 

 Campister var der ikke ret mange 

af, lige som i DK, hvor næsten alt er 

fyldt op. De fleste gæster var hollænde-

re, tyskere, svenskere og danskere. 

  

Med Adria club hilsen Oana & Vittus 
Fortsættes i næste nr.  

  

 

(Fortsat fra side 24) 

Indlæg fra medlemmer 





27 

 



 


