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Formanden har ordet 
Godt nytår til alle 

Den 30. november 2016 

var vi inviteret til afsked 

med Helmer Schmidt og 

velkommen til Per Høj-

gaard, som ny direktør 

for Adria Danmark. Det 

blev en god afsked for Helmer, selv om 

det er svært at sige farvel når man har 

været med i så mange år, som Helmer 

har. Adria Club Danmark havde 2 gaver 

med til Helmer, et romantisk hotel op-

hold og et bevis på at bestyrelsen har 

besluttet, at udnævne Helmer til æres-

medlem i Adria Club Danmark. En gave 

som Helmer blev meget rørt over at 

modtage.    

 Vi havde også en gave med til Per, her 

havde vi fået lavet en gavekurv fra Claus 

Meyers gårdbutik i Sakskøbing, med lidt 

godt til ganen og lidt søde sager. Jeg er 

ikke sikker på at de har fået pakket gaver-

ne ud endnu; for der var utrolig mange 

gaver til både Helmer og Per. Det var en 

flot reception, som afsked til Helmer og 

velkommen til Per. Tak fordi Adria Club 

Danmark måtte deltage på denne dag.   

  Vi har igen i år haft stor glæde af at 

have en del besøgende fra Adria Club 

Danmark, når der kunne afhentes ACSI 

bøger. Det er nogle hyggelige timer, når 

vores køkken bliver fyldt med glade Club 

medlemmer og der går ikke lang tid før 

det næsten er umuligst, at høre hvad der 

bliver sagt. Der bliver både drukket kaffe 

og spist småkager eller andet bagværk. 

Det er dejligt at snakke camping på den 

tid af året, hvor det både er mørkt og 

koldt. Så længes jeg til de lyse timer, hvor 

vi igen begynder at campere.  

 For én gangs skyld var vi ude med 

campingvognen i nytåret, vi deltog i ar-

rangementet på Storebælt Camping og 

fritidscenter. Campingværten, Flemming, 

viste os rundt i den nye bygning, de har 

lavet. Fantastisk bygning med plads til 600 

personer, bl.a. var lyset LED bånd, der 

kunne skifte farve ved et klik, det kunne 

tændes og slukkes med et klik. Det var en 

spændende rundvisning. Det havde været 

godt, hvis vores 20 års jubilæum skulle 

have været holdt på Sjælland for her var 

der intet problem med at kunne være 

mange mennesker. Dejligt arrangement 

og rigtig god mad, vejret var lidt vådt og 

blæsende, men der var varme i opholds-

stuen og godt varmt i campingvognen. Så 

en meget hyggelig weekend.   

 Nu begynder campingudstillingerne 

med udstilling i Bella Center, Odense og 

Herning. Adria Club Danmark vil forsøge 

at have PR kontakter på alle 3 messer. 

Dækningen er på plads vedrørende Bella 

og Odense, men der mangler lige et par 

tider til at kabalen går op i Herning, men 

det får vi løst.        

 Hvis du vil med på nogle af arrange-

menterne i år kan du komme afsted med 

start i Nakskov, videre til Büsum og slut-

te af med festuge i Århus, så har du ikke 

været hjemme i ca. 1 måned, vil du lige 

have lidt ekstra camping, kan du slutte af 

på Rosenvold camping, så er sæsonen 

skudt i gang.  God sommer derude    

 

 Med Adria Club Danmark hilsen 

27 Preben 

Formanden har ordet 



Tillykke til årets ADRIA-FORHANDLER  
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 Velkommen til nye medlemmer 

1202 Eva & Kurt Forslund, Højdevej 36, st.th., 2300 København S,  

  

1203 Lisbeth Sørensen & Torben Olsen, Østertorp 9, Gjellerup, 7400 Herning,   

 

1204 Lone og Bent Nielsen, HF Birkevang 189, 2700 Brønshøj,  

   

1205 Jane & Jan Engberg Thomsen, Tyrebakken 3, 5300 Kerteminde,  

   

1206 Anne Marie Nørregaard Hansen & Otto Engård Hansen, Haslevvej 380,  

 4100 Ringsted,   

1207 Ann & Erik Hauberg, Rødhættevej 15, 9400 Nørresundby,  

   

1208 Sanne Lorentzen & Jan Sohnemann, Skyttehusene 45, 2620 Albertslund, 

   

1209 Dorte & Søren Larsen, Stokkedrevet 12, 4760 Vordingborg,  

   

1210 Monica & Per Bolvig, Drivkær 27, 2650 Hvidovre,  

   

1211 Lisbet Blandebjerg & Brian Knudsen, Moselundvej 3, 7442 Engesvang,  

   

1212 Henrik Correll Hvam, Lillevang 25, Sneslev, 4100 Ringsted,  

   

1213 Tina & Poul Balslev Trolle, Takshaven 27, 5330 Munkebo,  

    

 

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

rangementer hos Adria Club Danmark.                                        

 

Bestyrelsen 

 

(Fortsættes på side 9) 

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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 Bestyrelsen 

Generalforsamling 2017 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling,                                         

lørdag den 13. maj. 2017 kl. 14:00 på 

Nakskov Fjord Camping, Hestehovedet 2, 4900 Nakskov 

 Generalforsamlingen afholdes i telt på pladsen. 

  

Dagsorden efter vedtægterne: 

1. Valg af dirigent, herunder valg af stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

4. Indkomne forslag 

5. Fastlæggelse af kontingent  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

 I år er der følgende valg 

6. A. Valg af formand 

Nr. 27 Preben Stenberg Eriksen er på valg.  

Modtager genvalg 

6. C. Valg af bestyrelsesmedlem ØST 

Nr. 11 Joe Bakkestrøm er på valg.  

Modtager genvalg.  

6. E. Valg af suppleant fra VEST 

Nr. 433 Hans Christian Nielsen er på valg 

Modtager genvalg 

6. F. Valg af suppleant fra ØST 

Nr. 114 Karin Kristensen er på valg  

Modtager genvalg   

6. G. Valg af revisor.  

Nr. 183 Hans Köser er på valg i år 

Modtager genvalg. 

6. H. Valg af revisor suppleant.  

Nr. 22 Lone Kristiansen er på valg i år. 

Modtager genvalg.  

7 Eventuelt   
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Bestyrelsen 
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(Fortsættes på side 11) 
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 Indlæg fra medlemmer 
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 Aktiviteter 

 

391 Ferie for alle 2017 
Start tidspunkt: 24-02-2017 10:00 

Slut tidspunkt: 26-02-2017 17:00 

 Beskrivelse: Nu starter tilmeldingen 

til FERIE FOR ALLE i Messe Center Her-

ning.  Der vil være camping bag Messe-

center Herning, se evt. 

www.ferieforalle.dk  

 Hvis vi bliver mere end 10 camping-

vogne kan vi ligge sammen, og her vil jeg 

foretage en samlet bestilling 

Fælles tilmelding er afsluttet når dette 

læses; men det være muligt at tilmelde 

sig via www.ferieforalle.dk  

 

392 Fælles arrangement i 

Herning 
Start tidspunkt: 23-02-2017 12:00 

Slut tidspunkt: 26-02-2017 17:00 

 Beskrivelse: Fælles arrangement i 

forbindelse med Ferie for alle i Herning 

23. – 26. februar 2017 

 Som tidligere år tager vi også i år et 

par af klubbens telte med. Angående 

varme, vil vi igen, gerne have hjælp fra 

jer med gas/zippo ovne. Klubben betaler 

for gassen. 

 Torsdag: Opstilling af telte sidst på 

eftermiddagen, og herefter standerhejs-

ning når alle er kommet. 

 Fredag: kl. 19:00 er det vel nok ble-

vet en tilbagevendende begivenhed, at 

Karen (433) laver den rigtige Sønderjysk 

grønlangkål med pølser og diverse. 

Skulle I have lyst til at smage, så er pri-

sen ca. 60,00 kr. pr person, som betales 

ved ankomst. Vi vil gerne have en tilba-

gemelding om I ønsker at være med, så 

Karen ved hvor mange kartofler der skal 

skrælles. 

 

Lørdag: kl. 19:00 er der igen mulighed 

for at deltage i den store smørrebrøds 

bord. Hver vogn kommer med 8 halve 

stykker, smurt med det, jeg uddelegerer 

sammen med jer, så vi ikke får 50 styk-

ker med leverpostej. Her vil vi selvfølge-

lig også gerne have en tilbagemelding.  

Husk nu, at det er frivilligt om I ønsker, 

at være med til fælles mad, og I er altid 

velkommen i teltet med jeres egen me-

nu. 

Max. antal deltager i teltet er 40 perso-

ner. 

(P.g.a brandmyndighederne er det ikke 

muligt at ændre.) 
 

Adria hilsner 

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

Sted: Campingpladsen ved messehaller-

ne. 
    

Oprettet af: 0097 Clara og Jan Obbekjer 
  

Tilmeldingsfrist: 13-02-2017 00:00 

Max tilmeldinger: 40 

 

395 Påske arrangement 
 

Start tidspunkt: 12-04-2017 00:00 

Slut tidspunkt: 17-04-2017 00:00 
  

Beskrivelse: 

Onsdag den 12. april: Ankomst i lø-

bet af dagen. Alle er selvfølgelig velkom-

men både før og efter. 

Torsdag den 13. april kl. 10:00. Flaget 

hejses.  

Fredag den 14. april: Tur til Vestbirk 

vandkraftværk. Vi prøver at få en guide 

med der kan fortælle historien tilbage til 

de gamle munke.  

Lørdag den 15. april kl. 13:00. Påske-

frokost  

(Fortsat fra side 9) 

(Fortsættes på side 12) 

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

Søndag den 16. april: Så er der tid til 

afslapning eller tur i det naturskønne 

område omkring campingpladsen. 

kl.18:00. Flaget tages ned.  

Mandag den 17. april: Vi siger farvel i 

løbet af dagen. 
 

Prisen for påskefrokosten er ca.130,00 

kr. for voksne og 60,00 kr. for børn. 

Endelig pris og information om indbeta-

ling til klubben kommer senere 
 

Vi forventer, vi i hele påsken får fælles 

lokalet, hvor vi kan tage vores egen mad 

og drikke med. (drikkevarer skal dog 

købes til påskefrokosten om lørdagen) 
 

Det vil sige torsdag, fredag og søndag 

aften er der fællesspisning (af egne ret-

ter) i lokalet kl. 19:00. Mon ikke også 

der kan blive samling om langbord til 

frokosten nogle af de andre dage.  

Adria hilsner 
 

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

Vestbirk Camping modtager ACSI i på-

sken, så husk at få købt bogen. Tilmel-

dingen er bindende efter den 7. april 

    

Sted: Vestbirk camping, Møllehøjvej 4, 

8752 Østbirk 

    

Oprettet af: 0097 Clara og Jan Obbekjer 

    

Tilmeldingsfrist: 07-04-2017 00:00 

Max tilmeldinger: -  
 

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

Slut tidspunkt: 14-05-2017 12:00 
  

Se sidste nr. eller www.igroups.dk  

 

398 Kr. Himmelfartstur 

2017 turen går til Büsum 
Start tidspunkt: 23-05-2017 14:00 

Slut tidspunkt: 28-05-2017 11:00 
 

Tilmeldingsfrist er 1. april 2017: efter 

denne dato er tilmelding bindende.  

Se næste nr. eller www.igroups.dk  

 

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 

 

411 Vinfestival Ribe 
Start tidspunkt: 01-09-2017 00:00 

Slut tidspunkt: 03-09-2017 00:00 

Se næste nummer og www.igroups.dk 
 

 

1065 Forårstur med  

Adriaen 
Søndag morgen den 7 maj blev det sid-

ste pakket og vi sagde farvel til Jytte og 

Svend Erik, de kørte videre til Italien og 

vi til den næste plads på vej til Avignon. 

Den valgte plads var Flower Camping Le 

Lac du Marandan Acsi nr 2154 (de kan 

(Fortsat fra sidste nummer) 

(Fortsættes på side 14) 
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 Indlæg fra medlemmer 

det der med navne), den var lagt ind på 

turen primært, fordi vi havde tiden, vi 

får set lidt, som ikke var planlagt,  og 

endelig er der ikke nogen grund til at 

stresse.  

 Vi ankom til pladsen allerede ved 11 

tiden og slog forteltet op, det var ikke 

nogen luksus plads, rengøring af toilet og 

bad kunne godt være meget bedre uden 

at blive prangende, men det gik, Der er 

en lille sø, (en restaurant som kun har 

åbent i weekenden), ellers ikke noget 

andet end skønne omgivelser og ro.  

9. maj mandag skulle vi op se lidt vand 

og bjerge, Lene var ikke glad for hverken 

op- eller nedkørslen, men oplevelsen, 

ville hun ikke undvære, turen gik til La 

Cascade des Ecouges Saint-Gervais,  

Der var en utrolig udsigt, selvom vi kun 

var i 1000 m højde, et mindre vandfald. 

Der var nok at beundre, også på turen 

frem og tilbage fik vi bl.a. set, hvor stort 

valnødder er her i dette område, 10.000' 

vis af træer  og der kunne købes valnød-

der og valnøddeolie rigtig mange steder. 

Efter sådan en tur, var der kun en ting at 

gøre, nyde en lille frokost og slappe af. 

10. maj tirsdag kørte vi en lille tur til 

Pont-en-Royans og derfra på en gåtur, 

der var noget vanskeligere end først 

troet. Det var "kun" en 30 minutter let 

gåtur i følge den brochure, vi havde fået, 

men det gik stejlt op om ned, af små 

stier, der knapt kunne ses, men det var 

turen værd. Besøget ved vandfaldet Ca-

scade Blanche, var en flot oplevelse, som 

vi havde helt for sig selv, ingen souvenir-

butikker og slet ikke nogen turister 

(andet end os), Hjemturen var præcis 

som ud, men pyt vi havde fået en på 

opleveren. Hjemme ved campingpladsen 

satte jeg Lene og Chili af, de forberedte 

frokost, mens jeg fik handlet lidt og fyld-

te tanken, så vi var klar til næste etape. 

 11. maj Onsdag går det sydpå til 

Avignon (dvs 12 km øst for) Camping-

plads Fontisson, Châteauneuf-de-

Gadagne Acsi nr  2457. Vi stod op til en 

gang regn, som begyndte allerede midt 

nat, de sidste ting blev stuvet ind i vog-

nen og så afsted, 172 km iflg GPS, den 

har dog en irriterende vane at al kørsel 

skal være " hyggelig ", så i stedet for at 

bruge den lige vej, vil den gerne have os 

ind gennem meget små flækker, heldigvis 

opdagede, vi det inden, så vi slap at 

trække Adiva ind gennem de smalle veje. 

Ellers gik turen som den skulle, bortset 

fra vi ikke kunne køre fra regnen.  

 Lene ville gerne have en pæn plads 

efter den, vi var på, og det fik vi. 

Da vi ankom til Châteauneuf-de-

Gadagne rewgnede det stadig, dog fik vi 

teltet op, i et lille ophold mellem regn-

bygerne. 

 Vi var efterhånden blevet hurtig til at 

få sat luftteltet op, pladsen lå skønt mel-

lem vinmarker, (men 3 stjerner  i Frank-

rig er ikke det samme som hjemme-) vi 

skulle øjeblikkelig på indkøb, her var 

toiletpapir ikke inkluderet i overnatning 

prisen. Pyt, bare man ved det inden, så 

gik det også. 

 12. maj Torsdag tog vi på en udflugt 

til Fontaine-de-Vaucluse, udspringet af 

floden Sorgue et fantastisk område, der 

var både dramatisk og smukt, efter en 

gåtur i området og en kop kaffe/

chokolade, kørte vi til  L'Isle-sur-la-

Sorgue,  en  skøn gammel by som gen-

nemskæres af floden Sorgue . her er 

vandkraften tidligere blevet udnyttet, det 

bevidner de mange gamle vandmøller, så 

der var rigtig meget at kigge på, vi slutte-

de besøget af med en lille frokost ved 

floden. 

(Fortsat fra side 12) 

(Fortsættes på side 15) 
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 Indlæg fra medlemmer 

 Den 13. maj fredag skulle vi besøge 

Lenes kusine og hendes mand, som lå 

med deres båd i Avignon, Et fantastisk 

sammentræf de var på vej hjem i deres 

båd  fra Middelhavet til Danmark via 

floder og kanaler, og vi kom tilfældigvis 

her til Avignon på præcis samme tids-

punkt. vi blev budt på en hyggelig fro-

kost, selvom vi havde lidt besvær med at 

finde båden.  

 Vi aftalte at spise frokost, den efter-

følgende dag i Avignon, når vi havde 

overstået vores opgaver, Grete og Peter 

skulle vaske tøj, vores opgaver var-, ja vi 

skulle bare drive rundt i Avignon til Gre-

te og Peter var klar, igen en hyggelig dag, 

efter frokosten viste Grete og Peter os 

det gamle område, hvor farverierne hav-

de ligget i Avignon. Vi tog afsked med 

Grete og Peter, de skulle klargøre til 

turen op af Rhone floden, og vi  skulle 

bruge et par dage mere i området for at 

kigge på flere "gamle ting og sager". 

 15. maj Søndag  startede vi med at 

køre ud til Pont de Gard, den store Ro-

merske Aquadukt, som er omkring 2000 

år gammel. Et fantastisk bygningsværk 

som faktisk ser bedre ud end mange af 

vores motorvejsbroer, som kun er 20-

30 år. Fra Pont de Gard tog vi til Nimes, 

der ligger den største romerske arene 

uden for Rom, og som stadig er i brug. 

Vi kom helt uforberedt til en folkefest, 

præcis den weekend var der tyrefægt-

ning i den gamle arena, så vi kom ikke 

ind og se arenaen, til gengæld så vi en by 

i fest og farver. 

 16. maj Sidste dag ved Avignon, gik til 

Gordes, en gammel middelalderby, der 

nærmest var klistret til bjergsiden en 

rigtig stor oplevelse, den skal opleves, 

man kan næsten beskrives den. 

 17. maj kl. 08. var vi klar til at rulle 

mod halvøen ud for Hyeres. Egentlig en 

lille tur, som ikke burde være noget at 

tale om, men ved hjælp af GPS  blev det 

alligevel noget af en udfordring, i stedet 

for den nemme vej til motorvejen blev vi 

guidet en smut gennem Châteauneuf-de-

Gadagne, hvor vi ved hjælp af en lastbil, 

som spærrede det meste af vejen, fik vi 

lavet kaos i morgentrafikken, når det 

løste sig, Godt på vej på betalingsmotor-

vejen blev kørslen ofte afbrudt, der skul-

le lidt penge i automaterne, normalt kan 

man køre igennem alle sluser med cam-

pingvogn, men ved et af anlæggene var 

de i gang med modernisering, så der var 

kun et spor til høje køretøjer ups, 100 m 

bakning med campingvogn for at komme 

over i rette sluse. Det var lidt spænden-

de med franskmænd, der kommer ræ-

sende mod en, for at komme flyvende 

igennem betalingssystemet med sin bizz, 

Det gik nu også godt, og vi kom helskin-

det frem til vores campingplads Camping 

Olbira  Acsi nr.2476 på halvøen, der 

ligger ud for Hyeres. Pladsen var en ty-

pisk turistplads med mange tyskere, For-

holdene er ok, kiosk med brød der åb-

nede allerede ved 7 tiden, pæne rene 

sanitære forhold, det eneste der ikke 

imponerede var nok "restauranten" der 

var pris/kvalitet ikke i orden,  

 18 maj besøgte vi Hyeres, der havde 

en spændende gammel bymidte, som 

blev studeret og som altid med et lille 

pitstop i det dejlige solskin. vi proviante-

rede på vej hjem til pladsen, bl.a. 3 eks-

tra flasker skurecreme, som er super til 

at fjerne the belægninger i kopperne 

herligt, så slipper vi for at købe nyt ser-

vice. Efter aftensmaden sad vi og lyttede 

til naboen som spillede og sang meget 

sagte. Lene syntes det lød godt, og gik 

over og inviterede på et glas vin, de var 

også da velkomne til at tage instrumen-

terne med, Det blev en fantastisk ople-
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velse, de var et tysk ægtepar fra Mün-

chen, som spillede musik inspireret af 

Irsk/Keltisk musik i deres fritid, de sang 

både på engelsk og tysk, vi hyggede i et 

par timer og fik snakket om livet i Tysk-

land og Danmark, vi købte tilmed en cd, 

de havde udgivet. 

 19 maj vi slappede af, men vi tog en 

lille tur til det lokale marked (et tip af 

det tyske ægtepar) i Carqueiranne. det 

var en god oplevelse, det bugnede med 

friske grøntsager, oliven, olivenolie, 

krydderier, ost, fisk og tøj, og Lene faldt 

da også over en bluse, som hun stod og 

manglede og til kun 10€. skøn dag, hvor 

det dog blæste en del. På vejen hjem 

kørte vi over og så den østlige del af 

øen, Der var ikke meget at se, så turen 

gik hurtigt hjem igen, 

20 maj var hel afslapning  

21 maj var vi igen på farten, denne gang 

også en lille tur til Cagnes-sur-mer, en 

by der lå helt centralt mellem Cannes 

og Nice/Monaco. Vores plads Le Val 

Fleuri Acsi nr.2567 var en fin plads, som 

varmt kan anbefales, frisk brød levet 

ved campingvognen af campingfatter ca. 

7.30 god service. en lille fin pool. 

 Søndag havde vi bestemt skulle gå til 

Monaco, Der var formel1 løb den efter-

følgende weekend, så der ville nok blive 

fyldt op af gæster, Det viste sig, at det 

var der allerede incl. autoværn afspær-

ringer mm. her, der og alle vegne. Vi fik 

da set os omkring. Oppe ved Casinoet 

på Cafe de Paris fik vi en coke hver, 

17€, det samme som en overnatning 

med ACSI!  spændende alligevel, Der fik 

vi set flere Ferrarier på den korte tid, vi 

var i Monaco, end hele ens liv tror jeg. 

At komme ud af heksekedlen var også 

en udfordring, så lidt trætte kom vi 

tilbage til campingvognen, turen som gik 

gennem Nice var lidt for kaotisk med 

vejarbejde omkørsler kø kørsel mm. så 

vi blev enige om at droppe storbyen, 

det gad vi ikke bruge tiden på. 

 Derfor blev turen til Cannes 

"rykket" frem til mandagen den 23 maj, 

efter en smuk tur langs havet, kunne vi 

blot konstatere, at Cannes var mindst 

lige så kaotisk, men vi gik en fin tur gen-

nem byen ned til havnen og så lystyach-

ter i multimillionklassen. Spændende at 

se, men også lidt tankevækkende, der 

er nogle mennesker, som har rigtig, 

rigtig mange penge. 

 24. maj blev vi enige om at blive i 

lokalområdet. Byen Cagne-Sur-Mer og 

Haut-de-Cagne var bestemt et besøg 

værd Vi gik en tur nede på promenaden 

langs med havet. Her var det helt almin-

delige mennesker, et lille hyggeligt mar-

ked besøgt af de lokale, og priser som 

almindelige mennesker kunne betale, 

her kostede to coke ved Rivieraen kun 

7€. Lidt før middag tog vi op til Haut-de

-Cagne, noget af en kontrast til livet ved 

havet. En gammel middelalderbjergby 

bygget omkring Grimaldis borg, meget 

lidt turisme, sammenlignet med Gordes. 

Der var dog et par hyggelige restauran-

ter, vi bestemte os for at spise en lille 

frokost 2 retter mad for 14€, en dejlig 

dag med nogle skønne minder. 

 Aftenen blev afsluttet med en tur til 

benzinstationen, hele dagen havde der 

været lange køer ved alle de tankestati-

oner, vi har passeret. Vi har det ikke så 

godt med det franske, så vi spurgte 

campingmutter, hun forklarer, at her i 

området, var der ikke nogen grund til at 

være nervøs, der var nok benzin, allige-

vel skulle man ikke vente til tanken var 

(Fortsat fra side 15) 
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tom?, (hvad der var i gære, fandt vi først 

ud af senere via Facebook, Arbejdsned-

læggelser på franske raffinaderier, gav 

angst for benzinmangel). Så FB kan være 

nyttig, jeg kørte ned og fyldte op, så var 

vi sikre på at kunne komme videre til 

Italien. 

 25 maj blev en ren slap af dag, blot 

nyde det dejlig vejr og den skønne plads. 

 26 maj tog vi af sted, morgenbrødet 

var leveret af campingfatter lidt før 7.30, 

så vi rullede ud allerede 8.30 tiden, en 

lille tur på 132 km, som dog bragte os til 

et nyt land Italien. Vi havde fundet en 

plads i byen Ceriale, campingpladsen hed 

Bacaccia  Acsi nr 2878 , flinke folk, alt er 

i orden servicebygningerne var rene og 

pæne, vi ville bare være her 3 dage og se 

lidt af den Italienske Riviera, fredag aften 

stod den på Pizza, og selvom vi er i Piz-

zaland, gav jeg mig alligevel i kast med 

opgaven og Lene var tilfreds.  

 27. maj Fredag kørte vi til Albenga. 

Byen ligger meget tæt på Ceriale, det var 

en hyggelig og spændende by at gå rundt 

i.  

 28. maj Lørdag kørte vi lidt længere 

langs med kysten til Laigueglia, vi parke-

rede helt oven for byen, så vi startede 

med det store forkromede overblik, vi 

måtte så ned af stejle veje og mange 

trapper, før vi var nede i den gamle by 

og nede ved strandpromenaden. Det 

blev til et par hyggelige timer med besøg 

på cafe, hvor der blev skrevet et par 

kort hjem til børnebørnene. 

Søndag den 29 maj, vi forlader Middelha-

vet, og sætter kurs mod Iseo søen, den 

ligger ca. 70 km vest for Gardasøen en 

tur på 326 km. hvor de første 324 gik 

perfekt, men da vi landede ved Marone, 

var vejene ind til byen spærret lidt interi-

mistisk. Efter et par forsøg på at finde 

ind til byen, ender vi med at køre ned af 

den meget stejle, smalle og snørklede vej 

"Via Zone" ned gennem byen, en gedesti 

der bestemt ikke er beregnet for cam-

pingvognstræk, max længde for lastbiler 

var 8 m. og vi er 12m.  pyha det var ner-

vepirrende, vi mødte to modgående, 

som var flinke og bakkede ind i huller. Vi 

kom helskindet ned i byen, blot for at 

konstatere, at hovedgaden også her var 

afspærret, på grund af et lokalt cykelløb, 

Det sluttede ca 3 kvarter senere, så ti-

den slog vi ihjel på den lokale cafe, hvor 

vi fik en gang elendig Lasagne. Nå,- vi 

kom videre til campingpladsen og humø-

ret steg. Riva di San Pietro (Acsi nr 

2897) var pænt omtalt i ACSI, men den 

var meget bedre, skøn plads ned til søen, 

vi valgte at betale ekstra 3€ for at få 

1'ste parket, vores trækstang stod ca. 3 

m. fra søkanten, super pæne forhold og 

fantastiske flinke værter. Vi havde be-

stemt, at vi skulle have en uge her, så vi 

kunne blive lidt dus med området og 

slappes lidt af.  

 

Med Adria Club hilsen  

1065 Lene & Preben 
Fortsættes næste nr 

 

Tur til Rumænien 

Da vi ankom var der på den modsatte 

side en meget sød ældre par fra Sverige. 

De var i gang med at nyde en øl, og de 

skålede, da vi ankom. Efter Vittus havde 

sat campingvognen på plads ved hjælp af 

ejeren, blev vi inviteret af svenskerne til 

at nyde et glas øl og snaps. Manden var 

gift faktisk med en polsk kvinde, som har 

boet i Sverige over halvdelen af sit liv.  

 Efter vi spiste tilbød Vittus en is-

landsk snaps, da næste dag skulle det 

(Continued from page 17) 
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være VM fodboldkamp mellem Island og 

Frankrig, og Island har en svensk træner. 

Det var nogle hyggelige stunder med 

dem. Næste dag skulle de videre til 

Zakopane. Mange tager en stop tur til 

Krakow, og fortsætter videre mod 

Zakopane som, man ser her, er Polens 

vinter perle. Men desværre Zakopane er 

ikke på vores rute mod Tokaj, og vi vil 

ikke tage chancen at lave en omvej, hvor 

vi risikerer at ikke kan parkere med 

campingvognen.  

Det var en stille rolig ankomst dag. 

 3 juli 2016 

Det regnede hele natten, og regnen 

stoppede omkring kl. 10. 

Efter vi spiste spise morgenmaden, skulle 

vi køre ind i byen, men men men ….vi 

kunne ikke starte bilen. Vi har en ciga-

rettænder bag i bilen, som vi brugte til 

vores køletaske, men desværre slukker 

ikke sig selv, når man stopper bilens mo-

tor. Så  vi fik en lille ”SURPRISE”. Heldig-

vis, vores svenske ”venner” havde alt til 

mekanik. De havde de nødvendige kabler 

og de hjalp os med at oplade vores bat-

teri op med deres autocamper. Vi var så 

heldige!!!! Så nu kunne vi køre ind i Kra-

kow. Vi kunne slet ikke finde en parke-

ring plads, så vi kørte tilbage over floden, 

der splitter Krakows centrum fra resten 

af byen. Der så vi nogle små sjove turi-

stiske biler, og vi spurgte, hvor meget 

den kostede for os. Det vat 300 zl, altså 

lidt for dyrt. Senere så jeg at vi blev 

snydt, da prisen pr. person var 65 zl. Vi 

sagde i hvert fald "nej, tak" og vi startede 

vores udforskning eventyr til fods. 

 Jeg fik lov til at køre bil. Selvom det 

var søndag, så var der godt nok meget 

trafik. Vittus sagde at alle kører efter 

jungleloven og jeg kørte med min hidsig 

temperament, når jeg er i et nyt travl 

sted med meget trafik. Man skal have en 

god bil, der kan accelerere meget hur-

tigt, hvis man ikke skal vente en lang kø 

af biler i et kryds, der passere foran en! 

 Vi var sultne og vi stoppede først til 

at spise på en af de nærmeste anbefalede 

restauranter på appen. Og da vi var tæt-

test på den jødiske bydel, stoppede vi på 

"Szara Kazirmierna" restaurant. Vi bestil-

te kylling med vild ris. Den kostede 45 

zl, men det var ikke noget specielt kyl-

ling. Det smagte lige som alle de andre 

hurtige opdrætte kyllinger. Men i stedet 

brødet, vi fik som starter, smagte rigtig 

godt. 

 Senere gik til den jødiske bydels hjer-

te: Plac Nowy eller Rotunda, hvor der 

var en jødisk slagtehus, hele byens liv 

samlede der. Huset stammer fra 1900 

tallet, og fungerede som slagtehus indtil 

Nazy besættelsen.  Det er en kæmpe 

stor kontrast mellem den gamle histori-

ske centrum og subkulturen i denne 

bydel. Her kan man spise den berømte 

"zapiekanski" - der er en lang skåret ba-

quette fyldt op med alle mulige topping 

og mozzarella. Der var også en slags 

market, men desværre ankom vi, da det 

var ved at pakke ind, ca. kl. 15.00 

Vi gik så til et andet market, men der var 

slet ikke noget tilbage, så hvis man skal 

nå et market, så skal man være tidligt op, 

da de er åbne fra kl 07.00 til ca kl 14.00 

 Stille rolig tog vi tilbage til fods mod 

vores bil. På vej ned var der en lille is 

kiosk, hvor alle sad ved siden af kiosken 

eller i biler med deres is i hånden, men 

det var så en lang kø, at vi var nød til at 

give op. 

På vej op mod vores campingplads stop-

pede vi i en Carrefour og der købte vi 

nogle rigtig gode pølser, der blev til vo-

res aftensmad. 

Fortsat fra side 18 
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 4 juli 2016 

I dag var vi i den gamle historiske bydel 

i Krakow. Vi har besluttet os ikke at 

tage bilen i byen, da i går var det så 

svært at finde parkeringspladser, og idet 

var det mandag så var chancerne min-

dre + mere kostbare, da parkeringerne 

koster i hverdagen. Jeg kom til at snak-

ke med en far fra Tjekkiet, mens vores 

børn legede, og det var ham, der gav 

mig tipsen at tage bussen, 200 m længe-

re op fra campingpladsen og de kostede 

kun 4 zl per person, børnene var gratis. 

Det eneste ulempe er, at man skal gå 

ved siden af vejen på en slags cykelsti, 

hvor den tilladte hastighed er 70 km/t, 

og selvfølgelig er der polakker, der kø-

rer stærkt. Vi holdt godt på pigerne og 

til sidst var vi i Krakow. Man kan også 

risikere at køre i stå stilling i minibus-

sen, hvis der er for mange passagerer i. 

Bussen stopper ved togstationen, som 

er faktisk en kæmpe og moderne stor 

center, der hedder Krakowianka Galle-

ri, og der findes også et turist kontor, 

hvor man kan finde mange gratis kort 

og brochurer og masse inspiration til 

det man har lyst til at se og lave i den 

flotte by Krakow, den anden hovedstad 

i Polen. 

 Når man kommer ud af Krakowian-

ka Galleri, findes der "Hop on bus" lige 

som i Berlin, hvor man køber en dags 

billet og kan man gå af og ind så mange 

gange man har lyst til i en dag. Man får 

headset, så man kan høre lidt om for-

skellige steder og bygningers historie, 

mens man kører. Jeg vil varmt anbefale 

til at starte med, så har man oplevet 

hele Krakow på en dag. 

 Vi gik med hjælp af appen i den hi-

storiske centrums hjerte Rynek Torv, 

en af den største medievalle torv i Eu-

ropa på ca 200 m med historiske byg-

ninger fra 1200 tallet, bl.a. Maria Kirke 

med sine 80 m høj torne. Desværre 

man må ikke komme med børn under 7 

år der oppe, så må vi komme efter om 

et par år igen. Den skulle koste ca 20 zl 

for at komme op. 

 Vi gik en lille tur på torvet og bagef-

ter spiste vi grillet laks med salat og ris 

på en af de mange restauranter der. Vi 

gav 36 zl per portion. 

Og senere spiste vi desserten på en 

gelateria. Det har så mange forskellige 

aroma is, der ligner den gamledags is, 

man kan købe i Dk, men den polske var 

fyld op med frugt. En kugle koster 3,5 

zl. 

 Bagefter besøgte vi The Barbican 

(flot rund forsvars bygning med 3 ni-

veauer), Florianska Gate ( Den sidste 

medievalle port i den gamle by) med 

byens mure. Alt koster 16 zl for os 4, 

fordi vi er famile. Det er smart med 

deres familie billetter, hvor børnene 

faktisk ikke betaler noget. Museerne er 

generelt billig at besøge i Polen. 

 Udenfor The Barbican er der rigtig 

mange duer, og vores piger løb efter 

dem. Men så kom en meget ældre da-

me, der gav al hendes brød til vores 

piger, der fodrede duerne. Det var så 

glade! Det var meget sødt af hende. 

Hun fortalt os en hel masse på polsk, og 

vi svarede på engelsk og pigerne på 

dansk! Så sjovt! 

 Det var vores sidste dag i Krakows 

centrum og vi lovede os selv at komme 

igen en anden gang. 

 5 juli 2 016 

Kl. 09:00 var vi klar til at tage af sted. Vi 

betalte dagen før for vores camping, vi 

sagde tak for opholdet og vi lovede at vi 

besøger dem igen. 

(Continued from page 20) 

(Fortsættes på side 23) 



23 

 Indlæg fra medlemmer 

 Nu er vi på vej mod grænsen med 

Slovakiet og der er kun bjerge foran os. 

Rigtig flot udsigt næsten kun med skove. 

Vejene er rigtig gode, temp. 22 gr. C. 

Vi stoppede par gange både i Polen og 

Slovakiet for at beundre Tatra bjergene! 

Vi kom ikke til at betale nogle vej afgif-

ter, da der var ingen kontor eller tank 

station, da vi ankom ind i landet, heller 

ikke på motorvejen. Vejene var heller 

ikke så gode, da vi ankom til Slovakiet, 

men de blev bedre, jo mere vi kørte ind 

i landet. De sidste mange km kørte vi på 

en hel ny motorvej mod Presov, og bag-

efter til Kosice. Vi prøvede en kortere 

vej, men vi kom til at køre parallel med 

motorvejen på en almindelig vej. :) så 

var vi nødt til at komme igen på motor-

vejen. 

 Da vi ankom til Ungarn, spurgte vi 

en pige, om vi skulle betale vejafgift 

(matrica), men hun vidste ikke klar om 

det var kun til motorvej. Vi betalte in-

genting og vi kørte videre mod vores 

venner i Tokaj. Senere fandt vi ud af, at 

man skal kun betale, hvis man kører på 

motorvej. 

 Vi ankom hos Niels og Malena kl. 

16.30 efter en lang tur på nogle ok veje 

med mange sving. Vi fik lov til at smage 

alle 3 slags vin Malena og Niels selv pro-

ducerer i den vin berømte område, To-

kaj. Jeg var mere glad for deres rose vin, 

den har en lidt mere sødlige smag, den 

røde var bitter og stærk, og den hvide 

meget tør, der passer perfekt til kylling 

og fisk. De sælger deres vin med 25 kr/ 

flaske og vi købte par flasker af deres 

gode vin. 

 Vi kørte bagefter på en lille restau-

rant, som har en stor legerum for børn. 

Restauranten var ok, men udsigten over 

floden var fantastisk! Maden var så billig. 

Vi betalte 13.000 HUF for os alle 6, i alt 

350 kr. 

 Vi fik lov til at bo hos Malena og 

Niels' naboer på deres stor græsplæne 

ned ad bakken og det kostede os ingen 

ting. Vi købte alligevel par flasker vin, 

fordi vi var så taknemlige for at få lov til 

at bo gratis på deres græsplæne. 

 6 juli 2016 

Vi startede dagen ved at køre i Abau-

jzanto, hvor dagen før så en slags træ og 

keramik marked. Men da vi ankom ca kl. 

12.00 var folk ved at pakke ned. Det var 

slet ikke træmarkedet, så vi nøjedes 

med at købe nogle sjove sloggi sko til 

pigerne og lidt grøntsager. Der var en 

bondemand, der solgte vandmeloner, 

tørrede bønner, tomater, kartofler og 

små sylte agurker. Jeg prøvede at snakke 

med ham på engelsk, og det lykkedes 

ikke så godt, så spurgte jeg bare for 

sjov, om han kunne rumænsk og det 

kunne han da! Så lige pludselig blev min 

indkøb meget lettere. Jeg købte en sød 

lille vand melon ( det var slet ikke en 

lille størrelse i forhold til dem man kø-

ber i Dk), nogle lyserøde øko tomater, 

helt ny sort, som bondemanden selvdyr-

kede, og få agurker. Jeg beholte nogle 

fro for mig selv. Jeg håber, de bliver til 

noget til næste år. Men i hvert fald alt 

smagte så godt. Jeg gled mig så meget at 

spise en vandmelon og så fik jeg i dag! 

Og den smagte så godt. Danske butikker 

skal måske lære at handle bedre ind i 

Østeuropa, hvor man ikke har råd til 

alle de giftige pesticider, og hvor frugt 

og grøntsager smager himlerisk! 

 Vittus lavede mad i dag. Han siger, at 

her i Ungarn man kan ikke finde ud af at 

skære kød, men jeg tror, det skyldes, at 

de har en anden mad kultur, de sætter 

pris på andre ting end her i DK. Han 

(Continued from page 22) 
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havde nogle øksefars med fra vores 

nabos Hereford køer, så han lavede 

noget grisekød og øksefars frikadeller, 

der smagte rigtig god med tomat og løg 

salat og icebergsalat (vores øko salat 

fra vores have) og nogle rødefrugter. 

Lækker hjemmelavet mad. 

 7 juli 2016 

Vi startede dagen som vi plejer med et 

stor morgenmad bord hos Malena og 

Niels. Og bagefter kørte vi ind i byen. 

Vi kørte i en turist tog igennem byen 

( 800 HUF for voksne og 500 for 

børn). Bagefter handlede vi ind i en 

Penny Market. 

Vi spidset middag i vores CV, da Male-

na og Niels havde 2 polakker på besøg, 

som de mødte ind i byen dagen før. De 

så fodboldkamp sammen. 

 Kl. 14.30 kørte jeg med pigerne ind 

i byen for at sejle på Tissa fløden, det 

var også en flot tur. En timers sejle tur 

koster 1200 HUF for voksne og 900 

for børn. Familiebillet koster 3000 

HUF. 

 Efter turen vil pigerne spise en is, 

det gjorde mor også. Pigerne valgte 

chokolade is, og det var sorte omkring 

munden, det var så søde! Da vi ankom, 

ventedede far på os med pandekager. 

Far laver altid gode pandekager, når vi 

er på camping. Der er hans kutyme. Vi 

kan godt kalde den - vores camping 

tradition og det er vi glæde for. Så vi fik 

pandekager i Polen, Ungarn og så håber 

vi på at få det også i Rumænien. 

 Om aftenen spiste vi på en flot ame-

rikansk restaurant i en by 20 km væk 

fra Tokaj. Vi kørte som altid alle i Niels' 

bil, en stor Mitsubishi 4 julstrækker. 

Mig og Vittus holdt pigerne på vores 

skød, men 300 m før vores ankomst til 

restauranten kom en politi bil efter os. 

Han signalerede med lyd at vi skal stop-

pe. Politi betjenten tog sin runde kasket 

på, og så kom til Niels pegede på bør-

nene og så sagde han ”PROBLEM !” 

Han kunne intet engelsk, rumænsk eller 

tysk. Han var bare sur. Lige pludselig 

havde vi ind foran os en lille muskuløs 

og sur politibetjent, der insisterede så 

meget efter et pas og et dokument 

med adresse på. De havde Niels og 

Malena desværre ikke. Efter en ca. halv 

time betalte vi 15.000 bøden (ca. 450 

DKK) og så ankom vi på restauranten. 

Niels var ikke ret sulten efter den ople-

velse, men han ventede så lang tid på 

maden, at han blev sulten til sidst. Vi 

var ked af det. I stedet for at købe lidt 

mere vin, skulle vi betale bøde til en 

sur politi betjent.:(  

 8 juli 2016 

Sidste dag i Ungarn. 

Selvfølgelig skulle vi købe vin ind inden 

vi tog af sted. Vi købte lidt vin på flaske 

fra Malena og Niels, og jeg fik en rose 

vin fra min søde Malene, fordi jeg hjalp 

med opvasken! Pigerne blev også for-

kælede af Niels og Malene, de fik is 

hver dag, og Malena købte nogle legetøj 

til dem. De var så glæde. 

Vi badede dem i sol varmet vand i en 

balje, og de vil gerne have nogle af de 

sjove blade mig og Malene nappede fra 

vin rækkerne. Det var så hyggeligt. 

 Efter Vittus handlede vin med Niels, 

kørte vi ned ad bakken med vores sid-

ste ting og vi stoppede hos vores vært, 

hvor vi holdt campingvognen, for at 

sige tak og købe lidt vin fra ham. Niels 

har gjort os opmærksomme på 

"orgasme" vinen. Borgasmus - bor bety-

der vin på ungarsk og gasmus - ved 

faktisk ikke, men i hvert fald en sjov 

ordsammensætning. 

(Continued from page 23) 
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 Nu er vi på vej til Urziceni - Satu 

Mare, hvor vi har en ven, en tidligere 

forstander fra en skole vi samarbejde-

de før. Han venter på os med mad, og 

vi købte lidt Tokaj vin til ham til gen-

gæld. 

Temperaturen er 29 C gr. 

 Nu har jeg sagt til pigerne, at de må 

gerne tale rumænsk. Alexandra er alle-

rede begyndt lidt. Jeg er så glad, når vi 

kommer til Rumænien, så hun afprøver 

lidt sine sproglige kundskaber. Jeg kan 

godt se, det er svært for hende at ud-

tale rumænsk, men jeg er bare så til-

freds, at hun forstår alt, hvad jeg sige til 

hende! 

 Vi ankom hos Mircea og Marta 

Nadas lidt over kl. 17.00. De ventede 

på os med en stor frisk gedeost, deres 

egne øko tomater. Og bagefter lavede 

han grill med kyllingelår, nakkekotelet-

ter og de rumænske traditionelle 

"mici". Pigerne fik frisk ko mælk, der 

smagte så godt. 

 9 juli 2016 

Efter en stor morgen bord var vi klar 

til at tage af sted igen. Det begyndte at 

regne, temperaturen var 16 gr. C lige 

som da vi forladte Dk. Men først skulle 

jeg betale vejafgift 3 euro for 7 dage. 

Meget billig, men vejen er også lidt 

dårligere end i Ungarn. Vi kører kun 

med 50-60 km pr. time. Ca. Kl. 09.00 

kørte vi. Efter ca. 50 km vi kom på E81 

vej, og det er en god vej. 

 Vi er lige kørt igennem Zalau, vej-

ret har klaret sig og nu er det 20 gr. C. 

Det er kl. 11.00. Vi er i en bjerg områ-

de, så vi skal tanke snart i Jibou, da der 

er rigtig mange sving, og vi bruger me-

get diesel. 

 Vi ankom til Vatra Dornei ca kl. 

17.30. Vi blev der i 2 dage på camping " 

Autoturist. Vi spiste på restaurant + 

pensionat Julia, hvor der er en rigtig 

sød sommerhave med en lille legeplads. 

Maden smagte rigtig godt og vi krav lidt 

drikke penge til både tjeneren og kok-

ken. Der på pladsen var 3 tyske auto-

campere, en af dem lavet af selvetyske-

ren. Den lignede en hestevogn farvet i 

gul, men med en meget hyggeligt ind-

retning ind dørs. Alt møblet hjemmela-

vet! 

Dag Temp ca 20 grader, det var regn 

om natten. 

 Søndag 10 juli 2016 

I dag gik vi en tur i byen på gågaden, 

spiste lækre kage, gik en tur i parken, 

hvor der plejer at være rigtig mange 

egerne, men ikke i år. Pigerne legede 

lidt i parken og bagefter købte vi nogle 

dukker til dem på de små markeder, 

der findes i parken. Bagefter kørte vi til 

Kaufland supermarked og købte lidt 

grill mad. Mens Vittus forberedte alt 

for aftensmaden, mig og pigerne tog en 

lille tur i byen for at køre med byens 

mini tog. 10 Ron pr. person og 5 for 

børn. Toget har kun en vogn, der fak-

tisk er lavet på en stor trailer, hvor der 

er bygget træ bænker. Sødt nok. 

 Da vi ankom var Vittus i gang med 

at snakke med tyskerne med deres 

gule vogn, der var ogsåbygget på en 

trailer og vi fik lov til at se den. Der 

var en dobbelt op køje, og under var 

der skabe i en af enderne. I den anden 

var der køkken med en lille køleskab, 

vask og mange søde krydderi skaber. 

Temp ca 23 grader C. 

 

  

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

(Fortsat fra side 24) 

Indlæg fra medlemmer 
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