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Formanden har ordet 

Nu starter forårssæso-

nen og vi har igen i år 

været begunstiget med 

en ”grøn” vinter, det er 

ikke så godt for ungerne 

der mangler sne til at 

lege med. Os der måske ikke har samme 

balance som førhen, er glade for at vi 

ikke kan glide på noget, andet end det 

våde græs.  

  I gennem det de sidste par år har vi 

fået rigtig mange nye medlemmer, og her 

skal vi være lidt mere opmærksomme på 

vores værdier. Alle får udleveret et nav-

neskilt og det er meningen, at det skal 

bruges. Dem, der har påsyet navn på trø-

jen, kan selvfølgelig undvære navneskiltet. 

Når du ankommer til et arrangement får 

du anvist en plads og kan ikke holde plads 

til nogen. VIL MAN LIGGE SAMMEN 

KOMMER MAN SAMMEN. Du behø-

ves heller ikke at sætte dig sammen med 

dem du sad sammen med sidst, prøv at 

sætte dig ved siden af nogle du ikke ken-

der. Det kan jo være, de bliver dine bed-

ste venner. Du skal heller ikke flytte bor-

de eller stole; men du kan godt flytte dig 

selv. Vi er ikke interesserede i kliker i 

klubben, så tænk lidt på om der er nogen 

som måske ser lidt fortabte ud eller 

mangler lidt hjælp, det kunne være de 

følte sig udenfor, og det er ikke menin-

gen. TAG DEM MED I FÆLLESSKA-

BET. 

 Årets messer gik forrygende set med 

Adria Club Danmark øjne. Vi fik rigtig 

mange nye medlemmer fra messerne, 

TAK for godt PR arbejde til PR kontak-

terne.  

 Vi har startet vores ferie sæson lidt 

tidligt i år, med besøg i La Marina i star-

ten af januar og Gran Alacant i slutningen 

af marts. Begge ture uden CV; vejret var 

helt klart blevet varmere i slutningen af 

marts, men vi havde et par gode ture.  

 Første tur med CV i år bliver forårs-

træffet på Nakskov Fjord Camping og det 

er dejligt at se så mange vil deltage, også 

til mad. Vi håber på vi får nogle hyggelige 

dage på én af sydhavsøerne. Anden tur 

bliver turen til kulturbyen Århus, hvor et 

par medlemmer har turdet binde an med 

at lave et arrangement til glæde for os 

andre. Det ser virkelig ud til at de har 

gjort sig stor umage for at få skruet nogle 

gode oplevelser sammen til glæde for 

deltagerne. Det er ikke så svært at lave et 

arrangement, så kig på igroups.dk under 

Fildeling, hvor der ligger lidt inspiration til 

hvordan man laver et arrangement. Op-

skrift på at lave et arrangement.pdf . Når 

du først har prøvet at lave et arrange-

ment, vil du opleve hvor spændende, det 

er at lave noget for andre. Så jeg er me-

get glad for at vi nu har 2 par ekstra, der 

er klar til at lave arrangementer.  

 Jeg ved, jeg har sagt det før, JEG 

MANGLER INDLÆG. Denne gang er 

Adriavisen kun blevet færdigt fordi Oana 

og Vittus har lavet et indlæg om deres tur 

til Rumænien, og der var en del billede 

med, så de er brugt lidt sporadisk i dette 

nummer. Så mange tak for det.  

 

 Med Adria Club Danmark hilsen 

27 Preben 

Formanden har ordet 
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 Velkommen til nye medlemmer 

1214 Inger Andersen & Ib Sørensen, Frøvangen 1 B, 8920 Randers, 

     

1215 Jessie & Per Hedelaian, Heliosvej 11, 7100 Vejle,  

   

1216 Anne Grete & Niels Arne Ladekarl, Brakker Stationsvej 5, 6040 Egtved,   

 

1217 Jan Sindberg, Kirkevej 20, 8723 Løsning,  

     

1218 Vinni & Michael Nielsen, Sthensvej 20, 2630 Tåstrup,  

   

1219 Else & Svend Aage Pedersen, Præstemarken 4, 8752 Østbirk,  

     

1220 Anne & Helmer Schmidt, Møllegærdet 34, 6000 Kolding,  

   

1221 Lina & Kaj Larsen, Kærsmindevej 12, Hadbjerg, 8370 Hadsten, 

   

1222 Tove & Jørn Koch, C F Richs Vej 103F, 4. th, 2000 Frederiksberg,  

   

1223 Jette Bøgballe & Anders Munk, Skovsangervej 2, 8300 Odder,  

   

1224 Helle & Poul H. Rasmussen, Smedebakken 35, 5600 Faaborg,  

    

1225 Annemette Rude & Clemens Vest Hansen, Mosede Bygade 3, 2670 Greve,   

 

1226 Susanne & Ole Andersen, Hørve Møllevej 15, 4534 Hørve, 

   

1227 Lis Andersen & Arnold Pries Kristiansen, Broagervej 24, 6000 Kolding,  

   

1228 Marianne & Palle Wraa, Jegstrupvænget 241, 8310 Tranbjerg,  

   

1229 Annette Dahl & Peter Ochelka, Kløverholm 59, 6470 Sydals,  

   

1230 Eva & Per Juhl Jensen, Nyvangsvej 4, 8620 Kjellerup,  

   

1231 Helle & Frank Møllerskov Nielsen, Præstevænget 38, 8732 Hovedgård,  

   

1232 Birgit & Allan Prior, Æblevangen 11, 9000 Aalborg,  

   

1233 Ida & Henrik Holmberg, Nordlundevej 81, 4900 Nakskov,  

   

 

(Fortsættes på side 6) 
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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 

møde. Husk egen kaffe.  

Kl. 19:00 Fællesspisning på camping-

pladsen  

 

13. maj 

Kl. 10:30 Bestyrelsesmøde  

Kl. 14:00 Generalforsamling på cam-

pingpladsen. 

Klubben giver kage, husk egen kaffe.  

Kl. 19:00 Fællesspisning på camping-

pladsen. 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 beta-

ling 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 medlemsnum-

mer.   

 

(Fortsat fra side 5)  

 
(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 

1234 Anne Margrethe & Henrich Lippke, Egernvej 96, 8643 Ans By,   

   

 

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

arrangementer hos Adria Club Danmark.                                        

 

Bestyrelsen 

Velkommen til nye medlemmer/Aktiviteter 
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 Aktiviteter 

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 

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 eller 

2 før eller blive et par dage ekstra 

til samme pris, MEN I skal oplyse 

det ved tilmelding. Skriv det i be-

mærkninger.  

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 gode 

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: - 

 

398 Kr. Himmelfartstur 2017 

turen går til Büsum  
 

Start tidspunkt: 23-05-2017 14:00 

Slut tidspunkt: 28-05-2017 11:00 
   

Beskrivelse: Traditionen tro går Kr. Him-

melfartsturen 2017 til en campingplads i 

det nordlige Tyskland, hvor vi har valgt 

Campingplads Nordsee i Büsum, byen 

ligger syd for Husum, en dejlig camping-

plads i Schleswig - Holstein ud mod 

Nordseeküste  Turen er under planlæg-

ning, der er reserveret plads til 25 cam-

pingvogne. Vi skal bo på en dejlig cam-

pingplads i havnebyen Büsum, ved 

Schlesvig-Holstens nordseekyst ud mod 

den store familielagune Perlebugt. 
 

Ankomst 

Tirsdag den 23.maj 2017 efter kl. 

14:00 

Kl. 19:00 langbord, herefter socialt sam-

vær hvis vejret tillader 
 

Onsdag den 24. maj 2017 

Kl. 10:00 standerhejsning og velkomst 

Dagen er til opdagelse i den hyggelige 

havneby Büsum, oplev butikkerne i gåga-

den, oplev den hyggelige stemning i by-

ens cafe/restaurantliv, eller gå en tur på 

dæmningen, ud for campingpladsen ligger 

familielagunen Perlebugt. 

Kl. 19:00 langbord, herefter socialt sam-

vær hvis vejret tillader. 
 

Torsdag den 25. maj 2017 

Fridag til oplevelse i den dejlige vestlige 

del af Schlesvig-Holsten, vi har et par 

(Fortsat fra side 6) 

(Fortsættes på side 9) 
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 Billeder fra turen til Rumænien 

Vittus fødselsdag på restaurant i Prag 

Vittus hjælper svigerforældre i vinmar-

ken 

 

 

 



Aktiviteter  
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gode tips til hyggelige ture. 

Har du ikke fri først på ugen, kan du 

hoppe ind her. Du ankommer til pladsen 

inden kl. 18:00 og er med resten af ugen. 

Skriv ved tilmelding hvis du kommer 

torsdag. 

Kl. 19:00 langbord, herefter socialt sam-

vær hvis vejret tillader. 
 

Fredag den 26. maj 2017 

Vi skal på en heldags sejltur til Helgoland 

med ”MS Lady von Büsum” hvor der er 

reserveret morgenmad ombord på turen 

til Helgoland, ophold på øen og på turen 

tilbage til Büsum serveres kaffe og kage. 

Pris Voksne 39.00€ - Børn 4-15 år 

29.00€ - børn 16-17 år 38.00€ - hun-

de 14.00 € 

Tidspunkt for afgang kommer senere. 

Vi kører med Krabbe Expressen fra cam-

pingpladsen og til anløbssted, og bliver 

kørt hjem igen. 

Pris 1 € 

Efter hjemkomst fortsættes med socialt 

samvær hvis vejret tillader. 
 

Lørdag den 27. maj 2017 

For den som har lyst, kører vi en tur til 

Eidersperrwerk, og ser vestkystens stør-

ste sluseanlæg. 

Kl. 19:00 langbord,  

Kl. 20:30 stryger vi flaget og afslutter 

turen, er der socialt samvær hvor vi har 

tid til at sige farvel 
 

Søndag den 28. maj 2017 

Hjemrejse  

Vi har afsluttet turen, så der er mulighed 

for at begive sig hjemad når man har lyst 

Vi skal være ude af pladsen senest kl. 

11:00 

 

Priser Campingplads. 

Stelplads 6.00 til 8.50 € efter vognens 

størrelse 

Overnatning: Voksne 5.90€ - Børn fra 1-

6 år 2.00€ - børn fra 7-14 år3.00 € - 

Husdyr. 3.50€ max 2 stk. – Strøm 2.50 € 

- Kurtaxe 3.00 € pr. dag 

 

Tilmeldingsfrist er 1. april 2017: efter 

denne dato er tilmelding bindende. 

Penge til sejlturen og Krabbe Expressen 

indbetales på Adria Club Danmark konto 

5014-0001008370 senest 28. april 2017  

Der udsendes meddelelse om betaling og 

program ca. 1. marts. 2017 

Vi har reserveret 25 pladsen, er der flere 

tilmeldinger er der venteliste efter 25. 

tilmelding. 

Kontakt os på tlf. H.C. 2967 4990 eller 

Karen 2323 8831 

 

Hilsen 

0433 Karen & H.C.  
 

Sted: Camping Nordsee i Büsum – 

Adressen Dithmarscher Strasse 41 – 

25761 Büsum. 

Pladsen kan ses på www.camping-

nordsee-buesum.de 
  

Oprettet af: 0433 Karen og Hans Chr. 

Nielsen 

    

Tilmeldingsfrist: 01-04-2017 00:00 

Max tilmeldinger: -  

 

(Fortsættes på side 10) 

http://www.camping-nordsee-buesum.de
http://www.camping-nordsee-buesum.de
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=145225&group_id=618
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=145225&group_id=618
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 Aktiviteter 

 

403 Pinsetur til Aarhus - 

Europæisk Kulturby 2017 
 

Start tidspunkt: 02-06-2017 00:00 

Slut tidspunkt: 05-06-2017 10:30 
 

Beskrivelse: Vi har et spændende pro-

gram under udarbejdelse, og vores plan 

er at bo på DCU plads Blommehaven 

Camping i den naturskønne Marselisborg 

skov, hvor vi håber at kunne få plads til 

25 vogne.  

Vedrørende venteliste: De første 25 vog-

ne er med, men meld dig blot til på 

Igroups.dk for så rykker du op i rækken, 

når nogen springer fra. 
 

Foreløbigt program: 
 

Fredag d. 2. juni 2017 

Vi mødes fredag i løbet af dagen.  

Kl. 18 er der velkomst og standerhejs-

ning. 

Kl. 19 fællesspisning af medbragt mad 

(hvis vejret tillader det) 

husk også det gode adriahumør  
 

Lørdag d. 3. juni 2017 

Kl. 9:45 - Vi mødes ved indgangen til 

Væksthusene i Botanisk Have. 

Her skal vi på en guidet rundtur igennem 

Væksthusenes 4 klimazoner med fortæl-

linger om natur og planter fra hele ver-

den. Hør de gode historier, oplev natu-

rens mangfoldighed og få et indblik i, 

hvordan vi både påvirker naturen og er 

helt afhængige af den.  

Rundvisning starter præcis kl. 10 og varer 

en time. Vi deles i grupper af 15 perso-

ner. Pris ca. 32 kr. pr. person. 
 

Efter rundvisning er der mulighed for at 

spise frokost i caféen eller spise med-

bragt mad ved borde i Botanisk have. 
 

Kl. 13:00 mødes vi på P-pladsen ved Psy-

kiatrisk Hospital i Risskov. 

Her skal vi på rundvisning omkring de 

gamle bygninger, hvor vi hører et lille 

udsnit af hospitalets historie, det startede 

som Den Jydske Helbredelsesanstalt for 

Sindssyge i 1846 og som slutter med ud-

flytningen til det ny universitetshospital i 

Skejby i 2018. Vi håber at få mulighed for 

at komme ind i hospitalskirken og Den 

Gamle Festsal med Herreværelset. Efter 

rundvisningen vil vi slutte af med besøg 

på Museum Overtaci, hvor vi vil stifte 

bekendtskab med hospitalets berømte 

patient, der mente der skulle være en 

overtosse, når der fandtes en overlæge, 

og derfor tog han navneforandring til 

Overtaci. På museet vil der være efter-

middagskaffe og kage. Pris for entré og 

kaffe vil være ca. 60 kr. pr. pers. 
 

På turen tilbage til Blommehaven Cam-

ping gør vi holdt på Aarhus Ø, som er 

den nye havnefront, hvor der er mulig-

hed for at se de nye moderne byggerier. 
 

Kl. 19:00 fællesspisning med medbragt 

mad og hyggeligt samvær. 
 

Søndag d. 4. juni 2017 

AROS – Regnbuen – Musikhusparken  

Kl. 10:00 mødes vi på P-pladsen Aros 

Allé 2 og følges til indgangen. 

(Fortsat fra side 9)  

(Fortsættes på side 11) 
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 Aktiviteter 

Aros er med sine 20.700 kvadratmeter 

fordelt over 10 etager ét af Nordeuro-

pas største kunstmuseer. Bygningen er 

formet som en kube med en grundplan 

på 52 x 52 meter og en højde på 43 me-

ter. 

Her kan man bl.a. se Boy – drengeskulp-

turen der er 4,5 m høj og vejer 500 kg. 

Boy er på grund af sin størrelse og livag-

tighed et helt fantastisk syn, som mange 

spærrede øjnene op overfor. 
 

Regnbue panorama - Over Aros’ tag 

svæver den dansk/islandske kunstner 

Olafur Eliassons permanente kunstværk, 

Your rainbow panorama; en 150 meter 

lang og tre meter bred, cirkelformet 

rundgang udført i glas i alle spektrets 

farver. Det farverige mesterværk har en 

diameter på 52 meter og er monteret på 

slanke søjler 3,5 meter over museets 

tagflade. Den besøgende kan herfra begi-

ve sig på en sansevandring gennem det 

cirkulære panoramiske forløb med udsyn 

til den omkringliggende by og bugt. Der 

er elevator til alle etager. 

Aros besøg - Pris ca. 100 kr. pr. pers. 

(gruppebillet) 
 

kl. 12:30 mødes vi foran Musikhuset 

(nabo til Aros) hvor stadsgartner Preben 

Larsen giver en kort fortælling om Mu-

sikhus parken. 
 

Herefter går vi sammen ca. 10 min gang 

til Det Grønne Hjørne, hvor der venter 

en stor og spændende frokostbuffet til 

79 kr. pr. person excl. drikkevarer. 

Efter frokosten vil vi på vejen tilbage til 

bilerne komme forbi Aarhus Arrest og 

Det Gamle Tinghus (Retten i Aarhus). 
 

På vejen hjem gør vi holdt ved Marselis-

borg Slot, hvor vi vil komme helt tæt på 

Slottet, havens skulpturer og slotshaven, 

hvor der bl.a. er mange gamle roser. 

(måske kommer der her en lille overra-

skelse ) 
 

Kl. 19:00 fællesspisning med medbragt 

mad og hyggeligt samvær. 
 

Mandag d. 5. juni 2017 

kl. 10:00 Standerstrygning – og tak for 

en god pinse 
 

Sidste tilmelding d. 15. april 2017 – efter 

fristens udløb er tilmeldingen bindende.  

Adresser og kørselsvejledning til besøgs-

stederne udleveres til Standerhejsning.  

Turen er tilrettelagt så alle kan være 

med, og der er rig mulighed for at cykle 

i det naturskønne område. 

Kommer i før eller bliver flere dage, har 

vi turforslag. 

Udflugtsprogrammet er et samlet arran-

gement til ca. 271 kr. pr. person. Penge-

ne bedes indbetalt på Adria Club Dan-

marks konto - nærmere besked herom 

kommer efter sidste tilmeldingsfrist. 
 

0967 Anni & Preben Larsen 

1036 Inge & Lars Nielsen 
  

Sted:  DCU Blommehaven Camping   
 

Oprettet af: 1036 Inge & Lars Dyring ~  

Tilmeldingsfrist: 15-04-2017 00:00 

Max tilmeldinger: - 

(Fortsat fra side 10) 

(Fortsættes på side 12) 

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=243135&group_id=618
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 Aktiviteter 

404 Sankt Hans på              

Rosenvold strand 
 

Start tidspunkt: 23-06-2017 00:00 

Slut tidspunkt: 25-06-2017 00:00 
  

Beskrivelse: Vi vil gerne tage jer med til 

en dejlig beliggende strand campingplads 

ved Vejle fjord, der ligger skønt ved skov 

og strand. Tag et kik på den lille video, 

der er på Rosenvolds strand campings 

hjemmesiden, så kan I se hvor skønt der 

er. 
 

Fredag vi mødes i løbet af dagen.  

kl. 18:00 standerhejsning 

kl. 19:00 langbord hvis vejret tillader det. 

Spejderne sælger grill pølser fra kl. 19:00 

kl.20.00 går vi til stranden og ser Sankt 

Hans bål. 
 

Lørdag kl. 10:00 tager vi på besøg ved 

Isabella på Isabellahøj 3 i Vejle. 

kl. 19:00 fællesspisning i cirkusteltet med 

egen mad, eller måske camping fatter og 

mutter, har hittet på noget. 
 

Søndag kl. 10:00 tager vi flaget ned og 

siger tak for en forhåbentlig dejlig week-

end, og måske er der nogen, som ønsker 

at blive nogle dage længere på denne 

skønne plads. Pris pr. døgn 1 cv med 2 

personer kr. 150,00 + forbrug 
 

Vi glæder os til at se jer. 

Bent mobil 31355300 

Marian mobil 22882207 
  

Sted: Rosenvold strand camping Rosen-

voldvej nr 19 7140 Stouby 
  

Oprettet af: 0671 Marian Christiansen 
    

Tilmeldingsfrist: 01-06-2017 00:00 

Max tilmeldinger:    

 

405 Sankt Hans  

Arrangement 2017 

Start tidspunkt: 23-06-2017 00:00 

Slut tidspunkt: 25-06-2017 12:00 
  

Beskrivelse: En oplevelse for livet, for 

dem som ikke lige kan komme til Afrika. 

Vi besøger Nygaards Afrika. http://

www.nygaardsafrika.dk/ Et museum over 

de ting han har oplevet på sine ture. Der 

fortælles og vises film, og du får lov til at 

se nogle af de dyr, han gennem tiden har 

skudt på sine safariture. En elefant i fuld 

størrelse. Bare rolig den er udstoppet. 

Mon ikke vi også kan få sendt en heks 

eller to af sted til Bloksbjerg. 

Campingpladsen er ”igen” den midlerti-

dige, hvor vi ligger på hestefolden. Jan 

giver gerne en tur i hestevognen, eller 

du kan få en ride tur på en af de mange 

heste. Går det som det plejer, så er der 

masser af kaniner, høns, marsvin, hunde 

og katte på pladsen, så tag bare børn/

børnebørn med. Der vil blive opsat toi-

let/bade vogne, i forhold til hvor mange 

vi bliver. Der vil også være mulighed for 

strøm. Pris for "campingplads" 200,00 

kr./pr. vogn for Weekenden.  

 

Adria hilsner Clara og Jan (97) 

    

Sted: Tobjergevej 51, 6830 Nørre Nebel 

    

Oprettet af: 0097 Clara og Jan Obbekjer 

    

Max tilmeldinger: - 

 

(Fortsat fra side 11) 
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406 Kursus i øl brygning 

Start tidspunkt: 11-08-2017 00:00 

Slut tidspunkt: 13-08-2017 00:00 

Se næste nr. eller www.igroups.dk 

407 Western Weekend  

Løgballe 

Start tidspunkt: 18-08-2017 00:00  

Slut tidspunkt: 20-08-2017 00:00  

Se næste nr. eller www.igroups.dk 

411 Vinfestival Ribe 

Start tidspunkt: 01-09-2017 00:00 

Slut tidspunkt: 03-09-2017 00:00 

Se næste nr. eller www.igroups.dk 

410 Slovenien 2017 

Start tidspunkt: 02-09-2017 18:00 

Slut tidspunkt: 09-09-2017 10:00 

Se næste nr. eller www.igroups.dk 

412 Efterårs træf 

Start tidspunkt: 15-09-2017 14:00 

Slut tidspunkt: 17-09-2017 12:00 

Se næste nr. eller www.igroups.dk 

Fortsat fra sidste nr. 

Tur til Rumænien 

Mandag 11 juli 2016 

Vi kørte fra campingpladsen ca kl. 09.30 

og vi stoppede mange gange kun for at 

beundre landskabet og tage billeder. 

I et kryds mod Falticeni stoppede vi på 

en parkeringsplads, hvor vi spiste og vi 

købte lidt legetøj til pigerne, en have-

mølle (150 Ron) en plantekrukke, hvor 

der kan være 5 planter i (60 Ron) og en 

national rumænsk traditionel blusse 

"ie" (130 Ron). Vi kunne prutte lidt over 

prisen, og vi sparede 52 Ron. 

Det var en del af blandede gode og dårli-

ge veje, heldigvis mest gode veje. Vejen 

fra Falticeni mod Pascani var ikke den 

bedste. 

 Vi ankom hos mine forældre ca kl. 15.00 

i Iasi. Min søster badede pigerne, mens 

mig og Vittus gik ud over vejen for  at 

blive klippet. Det var ikke tid for Vittus, 

da manden frisøren blev bestilt hele da-

gen og næste dag skulle han på ferie. 

Men jeg var heldig, jeg skulle vente kun 

efter en anden dame til at blive klippet, 

og det var tid også for pigerne efter mig. 

De kostede 65 Ron for os alle 3. (ca 130 

kr). Bagefter spiste vi sammen med mine 

forældre, min søster og sin dreng, og ca 

kl. 19.00 kørte vi ude på landet. Vi kun-

ne ikke parkere vognen i min fars gård, 

men naboerne var flinke, så var det 

nemmere at parkere i deres gård. Jeg 

gav dem 10 Ron for parkering og 10 Ron 

for strøm. Og vi sparede lidt vores gas, 

da vi var bange, at vi ikke kunne fylde 

gasflaskerne op. 

 Jeg mødte min faster sammen med sin 

mand og deres børnebørn. Det var så 

meget larm og glade ud på vejen fra bør-

nene lige som i gamle dage. Alexandra er 

meget overbevist om, at hun skal tale 

kun rumænsk. Det er så dejligt. Hun 

kommer og spørger flere gange, hvordan 

(Fortsat fra side 12) 
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siger man det xxxx på rumænsk. Hun er 

bare en dygtig pige. 

 Senere drak de voksne lidt hjemmelavet 

vin og "visinata" (en slags hjemmelavet 

likør med traditionel rumænsk snaps 

med sure kirsebær og sukker). Jeg gav 

børnene lidt dansk frugt fryse is. Det var 

rigtig glade for det. Det var så søde, 

mens alle ventede utålmodige til at få 

deres nye udenlandske is, som de har 

aldrig set før! Mine piger er også glade 

for det! 

 Før sengetid kom naboen med frisk mal-

ket komælk. Alle fik lidt mælk og bagef-

ter alle gik i seng, dog jeg sladrede lidt 

alene med mine forældre. Det var det 

jeg glad mig meget til, da jeg gerne vil 

høre, hvordan det går med familien og 

hvad sker mere i landet. 

Temp ca 28 gr. C.  

 

 Tirsdag d. 12 juli 2016 

I dag var jeg nødt til at stå tidligt op for 

at køre ind i byen på Folke registrerings-

kontoret , da min ID kort er udløbet 

siden sidste år, og mit pas udløber i de-

cember i år. Jeg var heldig, at man ikke 

skal betale bøde. Vi var der kl. 08.00 og 

der var allerede fyldt op med folk. Efter 

3 timer var jeg færdig. Der mødte jeg et 

par og 2 mænd der arbejder/arbejdede i 

Dk før. Jeg fandt ud af fra en af dem, at 

man kunne faktisk bestille tid online, 

selvom id kortet var udløbet mere end 

et år. Men i hvert fald mødte jeg de gam-

le koer i statens administration. Hvis vi 

kom senere, så tror jeg, at de gik faktisk 

hurtigere. Bagefter lavede jeg en fuld-

magt til min mor for at hente den. 

På vej hjem stoppede jeg på en butik og 

købte lidt tøj. Jeg kan ikke stå for søde 

pige kjoler, så Alexandra og Emilia fik en 

ens - 100 kr pr. styk. 

 Jeg sat nogle tøj til vask og imens hand-

lede vi ind og købte lidt grill pølser og 

"mici" til vores grill aftensmad. 

Efter vi sat tøjet til tørring, kørte vi ude 

på landet. Vittus var barnepige til mange 

børn. Da vi ankom legede pigerne med 

vand med min søsters dreng og min fæt-

ters børn i 30 C gr. varme. 

 Min far begyndte at slå ukrudt i vin mar-

ken, og Vittus hjalp lidt. Som tak gav ham 

min far et stort glas med hjemmelavet 

”tuica”, en slags hjemmelavet stærk 

snaps lavet af blommer med en promille 

på ca 60-70 %. 
 

Onsdag d. 13 juli 2016 

Det var et besøgs dag til familie og ven-

ner. Jeg besøgte min mormor, en af mine 

mostre, og en af mine bedste veninder 

og havde nogle spændende diskutioner 

vedr. Dk' s og Rumæniens livs standard, 

demokrati og dyre opdræt. 

Jeg kørte ind lidt i byen, og for igen lidt 

vild, da alt ændrer sig i byen, der bygges 

nye bygninger og laves om hele tiden på 

vejene. 
 

Torsdag, 14 juli 2016 
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Det var rengørings dag, da vi skulle 

rejse mod Brasov næste dag. 

Vores bryllup gudsforældre tilladte os 

at parkere vores CV hos dem, og på 

den måde sparede kørslen igennem 

byen og en times kørsel. Vi grillede hos 

dem. 

Jeg lovede pigerne en tur med sporvog-

nen siden vi var i Polen og de fik den! 

Det var så sjovt for dem. 

 Om aftenen spiste vi "Ana Maria"/ 

"Alila" pizza og Bogdans ny pizza opfin-

delse, som smagte rigtig godt. 

Drengene grillede pølser, kylling, økse, 

grise nakkekoteletter og grøntsager. 

Det smagte også rigtig godt. 

Efter alle gik i seng blev mig og Ana ude 

på terrassen og sladrede lidt. 
 

Fredag, 15 juni 2016 

Næste dag spiste vi  lidt morgenmad og 

kørte fra Ana og Bogdan ca. kl. 09.30. 

Vi fik lidt hjælp fra 2 af Anas medarbej-

dere til at skubbe CV-en ud fra gården. 

Vi sagte pænt farvel til vores bryllups 

Gudforældre og deres børn og nu kørte 

vi tilbage mod Denmark. Vi kørte fra 

Miroslava ca. kl. 9.30 mod Bacau og 

videre til Brasov. 

 Vejen fra Bacau til Onesti er kun med 

sving, og det er "numse dans veje"/ 

ujævne veje, dårlige parkeringer. Vi blev 

overhalet 2 gange, hvor Vittus skulle 

bremse lidt hårdt, da der kom biler fra 

modkørende biler samtidig med nogle 

gange var også svingveje. 

 Max temp om dagen 27 grader. Lidt 

bedre i bjergene. 

 Vi ankom til Brasov ca. Kl. 17.00 og det 

var lidt svært at finde vores ven Dennis, 

en af Vittus' tidligere elever på land-

brugsskolen, som er gift med en ru-

mænsk pige, Andreea. De bor i en me-

get ny lejlighed i Brasov. Vi blev impo-

neret af, hvor moderne lejligheden var. 

90 m2 og prisen var ca. halv million 

danske kroner. Vi drak sammen en kop 

kaffe, pigerne fik lidt is og vi kørte vide-

re mod vores camping plads, som vi 

fandt på ACSI appen. 

 Fra hovedvejen kørte vi 2 km på en 

grusvej. Det var det værste vej, vi ople-

vede indtil videre, kun med dybe huller 

og vi kørte kun med 5 max 10 km pr 

time. 

 Vi ankom på camping pladsen ca kl. 

19.30 og vi spiste den mad vi fik fra min 

mor og Ana. Pigerne elsker mormors 

suppe. Campingen var en stille rolig 

plads, med nye facilitets bygninger, rigtig 

varmt vand, trådløs internet over hele 

pladsen, en lille legeplads med 2 tram-

poliner og få legetøj for børn. Ejerne 

var et rumænsk par, der har camperet 

siden 1997 og mange gange i udlandet. 

De kunne tysk og engelsk. På camping 

pladsen er der en lille sø, og ved siden 

af camping pladsen en lille vand løb med 

(Fortsat fra side 15) 
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frisk vand, man kan drikke fra. Vi var 

omringet af bjerge. For os 4 kostede 90 

RON per nat. Vi besluttede os at blive 

der en nat til. 
 

Lørdag, 16 juli 2016 

Næste dag har vi besluttet os til at tage 

til Brasov, så Vittus kunne blive klippet. 

Det kostede 15 Ron. Så nu har jeg en 

smuk mand igen :) 

Bagefter kørte vi til Carefour for at 

handle ind, og næste stop var Rasnov 

Borg, en medievalle bygning, først doku-

menteret i 13 århundrede, men de æld-

ste strukturer stammer fra 14 århundre-

de. Det var imponerende at se en stor 

brønd, der var gravet ned ca 100 m for 

at hente vand i krig perioder. 

 Sent om aftenen fik vi besøg af Dennis 

med sin kone Andreea, som kom 21.50 

og de fik lov til at være sammen med os 

kun 15 min for at se pladsen pga lukketi-

den, da Dennis' forældre var på vej ned 

til Rumænien til at opleve deres barne-

barn, som var ved at komme. 

Max temp 30 grade C 
 

Søndag 17 juli 2016 

Det regnede tidligt om morgenen. 

Vi pakkede vores ting, betalte og var klar 

igen på vej til Ungarn. På vej til Sibiu er 

der mange sving og mange skilte, hvor 

der står: "Curbe periculoase. Pericol de 

accidente" (Farlig sving. Fare for ulyk-

ker.) og kort efter en af dem så vi en 

lastbil, der lige væltede. 

 Fra Sibiu er det motorvej ned til Ungarn, 

men fra Deva til Arad valgte vi at køre 

igennem bjergene på en almindelig vej 

med håb på nogle flotte udsigter. Og det 

var både flotte udsigter og veje. 

Senere stoppede vi på en rasteplads, for 

at købe hjemmelavet røget ost (25 

Ron) og honning (25 Ron/glas) og jeg 

glemte at sætte stolen ind i CV-en. På en 

anden rasteplads var jeg nødt til at købe 

en træ skammel: 22 Ron. 

 Vi ankom på en camping plads lige over 

grænsen i Ungarn ved byen Mako ca 

19.30. Vi blev lidt i tvivl på hvilke siden af 

vejen CP lå, da det var 2 skilte på hver 

side af vejen, men vi kiggede på skiltet 

med ACSI. Vi ankom i en lille hyggelig 

skov, med mange gamle hestevogne med 

forskellige flag. Rumænske flag var der, 

men ikke det danske! :) 

 Vi fik en velkomst drink fra ejeren, som 

var meget flink. Det var en hjemmelavet 

palinca snaps med 55 gr. promille. Han 

kunne se det på rumænsk også skol, og 

vi kunne se skol (egeshegedre?) på un-

garsk. Det var sjovt. 

 Vi lå på en græs plæne foran ejerens hus, 

da vi skulle af sted næste dag. 

Alexandra og Emilia fik lov til at lege på 

den lille legeplads, hvor der var en del 

sandlegetøj. Men legepladsen ligger lige 

ved vejen på campingpladsen, så en vok-

sen skal altid være med. 

Facilitetsbygningerne er åbne, lidt ældre 

(Continued from page 17) 
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bygninger med tag over, så hvis man skal 

tage en brusebad og der er koldt uden-

for, så fryser man, idet vandet er lun-

kent. Men det vil være perfekt, hvis det 

er en varmt dag. 

 Der er en lille svømmebasin på pladsen. 

Prisen var 6000 HUF (142 DKK) med 

wifi, el, gratis lunkent vand. Jeg betalte 

3000 HUF, 40 RON og 3,5 euro. Inter-

nationalt valuta, da han ikke modtager 

visa kort. Indtil videre har vi ikke oplevet 

en CP, hvor man kan betale med kort. 

Max temp ca 27 gr. C 
 

Mandag 18 juli 2016 

I nat regnede lidt. Vi kørte fra Mako 

campingplads ca. kl. 09.00 ungarsk tid og 

vi kørte mod Gyor i Ungarn. Vi har be-

sluttet os ikke at stoppe ved Budapest, 

da det var for kort afstand og vi vil gerne 

køre lidt længere for at være tættere på 

Prag, da vi skal holde Vittus' fødselsdag 

der. 

 Som sædvanlig blev vi overhalet af lastbi-

ler og biler uden om og inden om. 

På et tidspunkt så ville Vittus overhale 

en lastbil, og fordi der var vi vindblæst, 

begyndte vores CV at svinge lidt. Vittus 

begyndte at køre lidt mere stærkt for at 

stabilisere CV-en så han kom op på 110 

km/time. Jeg begyndte at puste stærk luft 

og holde min mund for at ikke skrige. 

Men heldigvis alt gik fint til sidst!!!! 

 Jeg har fundet en billig plads med gode 

bedømmelse på appen ACSI ca. 20 km 

fra byen Gyor i Ungarn og ca 5 km væk 

fra motorvejen. Vi må se, hvordan det 

ser ud. Vi ankom på pladsen ved byen 

Acs ved 14.00 tiden. Ejeren var ikke der, 

men vi blev budt velkommen af en me-

get sød hollandsk campist, der fortalte 

os, hvor vi skulle campere, og det var 

også ham, der kaldte på ejeren. Ejeren 

kunne kun tysk, og hollænderen oversat-

te. Indtil jeg spurgte, om han kunne ru-

mænsk. Han kunne forstå alt hvad, jeg 

sagde på rumænsk, men det var svært 

for ham at tale sproget. Tit kom han til 

tysk. Men vi forstod hinanden rigtig godt, 

en blanding af rumæånsk og tysk, og jeg 

er ikke god til tysk. Det er min plan, at 

næste år skal jeg starte med at lære tysk. 

 Det var en lille hyggeligt plads, meget 

rolig, undtaget toget på den anden side 

af CP-en, men det generede os slet ikke. 

Vi skulle betale 1 euro for internettet. 

Og jeg gav ham en mønt med 2 euro og 

sagde til ham at beholde resten. Han 

sagde, at han vil komme med 4 rundstyk-

ker næste morgen. Men næste morgen 

kom han med 6!!!!!!!! 

 Der var ingen legeplads for børn, men 

det var heller ikke helt nødvendigt, da vi 

har altid vores legetøj med, og pigerne 

fik lidt ekstra fra Malena, min mor og 

Ana Maria. Mens jeg lavede balloner med 

pigerne kom ejeren med 2 is til piger-

ne!!!! 

 Senere gik jeg til at vaske op efter vores 

Fortsat fra side 18 
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aftensmad. Det var en udendørs vask, 

og så kom der en ældre mand, der 

spurgte, om det var varmt vand, så sva-

rede jeg, nej, det var der ikke, men det 

var heller ikke behov, da det var så 

varmt udendørs og jeg kommer fra Dk, 

hvor det er koldere. Og så kom jeg til 

at fortælle lidt om vores ferie, og vores 

oplevelse på camping pladserne. Jeg 

snakkede og snakkede, og så til sidst 

spurgte jeg, hvad med ham? Og så sagde 

han, at han var faktisk camping inspek-

tor fra ACSI. Jeg var overrasket. Jeg 

forstod derefter, hvorfor han afbrød 

mig slet ikke. Jeg spurgte ham, hvorfor 

kan jeg ikke altid se godt camping plad-

serne på app kortet. Han lovede mig at 

komme senere til vores CV til at hjælpe 

mig med det. 

 Han kom med sin kone til vores CV og 

beundrede vores nye CV. Og kort efter 

kom Vittus fra bruseren og forklarede 

lidt mere om de tekniske ting. Inspektø-

ren forklarede, at i nogle områder kan 

være militære base, og satellitten får 

ikke lov til at se meget klar på kortet. 

Bagefter blev vi interviewet vedr. vores 

oplevelse om CP-en, og det var meget 

positivt. Vi fik så meget for de 11 euro. 

Toilet bygningerne var meget bedre en 

CP-en ved Mako. Store brusekabiner 

med vask, det var godt plads til at bade 

pigerne og med brandvarmt vand. 

Max temp 32 gr. C. 

Tirsdag, 19 juli 2016 

Vi tog af sted fra Laszlo, ejeren til CP-

en, gav ham en stor knus og jeg sagde til 

ham at jeg gav nogle rigtig gode anmel-

delse for hans camping, og jeg lovede 

ham, at næste år, der vil komme mange 

danske pga min reklame på Adria klub-

bens hjemmeside. Jeg var ked af, jeg 

ikke tog et billede af ham. 

 Da jeg kom til bilen, stoppede han os 

og gav os en flaske ungarsk rød vin! 

Sikke en gæstfrihed!!!!! Vi kommer sik-

kert igen, næste gang skal jeg nok huske 

at tage billede af ham. 

 Vi kørte videre mod Slovakiet, betalte 

vej afgift 10 euro, og videre til Tjekkiet. 

Vi betalte også vej afgift her - 10 euro 

for 10 dage minimum. 

 Vejen fra Brno til Prag var under repa-

ration. Vi oplevede tit par 100 m med 

ny asfalterede veje, og bagefter de gam-

le veje, som var meget ujævne. Elendige 

veje, man får ondt i numsen! 

Max temp ca. 30  gr. C. 

 Vi kørte hele Prag igennem, men der er 

en god motortrafikvej igennem byen. Vi 

ankom på Camping plads Dana Troja i 

Trojská bydelen, i den nordlige Prag ca 

kl. 17.00. Jeg har valgt camping pladsen, 

fordi den var tæt på motorvejen og fik 

gode anmeldelser på ACSI appen. Da vi 

ankom, fortalte os ejeren alle de prakti-

ske oplysninger, han sagde dem som en 

digte. Man kunne godt se, han var vandt 

(Continued from page 20) 
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til at have turister. 

 Camping pladsen var midt i byen, i en 

privat baghave. På samme vej var der 

mindst 5 camping pladser, kun den sid-

ste var store og med restaurant. Men 

vores CP var altid fyldt op hver dag. Vi 

var heldig vi fik en plads uden reservati-

on i forvejen. Der var en lille legeplads 

ved receptionen, men jeg var altid med 

med pigerne, fordi jeg var bange hvis de 

gik op mod toiletterne, så endte de 

snart på vejens fortov, hvor bilerne kør-

te ret stærkt. Internettet dækkede hele 

pladsen og det var med i prisen. 
 

Onsdag, 20 juli 2016 

Vittus' fødselsdag!!!!!!  

Om morgenen gav Alexandra et fødsels-

dag brev til sin far, som hun har selv 

lavet. Han fik også en stor "Karavan" 

kaffe fra sine piger. Hvad kan man ellers 

give man til en der elsker mest camping 

og kaffe? 

 Efter vi spiste morgenmad, tog vi spor-

vogn billetter fra vores camping, som vi 

skulle betale dem tilbage senere. Vi an-

kom i centrum af Prag, og Vittus hævede 

nogle penge. Det var ikke den bedste 

kurs. Bankerne vidste godt, der kom 

mange turister. 

 Vi gik over en meget gammel bro, Char-

les bro, hvor der er kun gågade og rigtig 

mange små sælgere og kunstnere. Vi 

hørte alle verdens sprog. Skulpturerne 

på broen var fantastiske. Hele Prag er 

faktisk ren kunst: selve bygningerne, 

skulpturerne og malerierne  på bygnin-

gerne, butikker med keramik, træ, og 

især glas og krystal kunst. Man skal ikke 

glemme, at det laves de bedste krystal 

glas i Europa her: Bohemia krystal. 

På den anden side af broen var der en 

legeplads, hvor pigerne fik lov til at lege 

lidt. Bagefter gik vi ned til Vltava/Moldau 

fløden og vi sejlede med en båd. 50 min 

- 290 CZK. (Ca 85 DKK/pers). Børn 

over 4 betaler halv pris. Det var en kort 

fin tur, hvor man kan høre på forskellige 

sprog lidt om bygningernes historier. 

 Efter turen, stoppede vi på en terrasse 

ved fløden, hvor far fik en tjekkisk øl og 

pigerne en is. Vi gik igen til legepladsen, 

men det var for varmt. Alle legeredska-

berne var brandvarme, så i stedet for 

leg, vi besluttede os at spise på en re-

staurant ved broen, med rigtig god skyg-

ge. Det var 2 store kastanje træer, det 

gav så god skygge. 

 Bagefter gik vi op ad gaderne og kom 

hen til slottet. Den største medievalle 

slot i verden på 70.000 m2. Dets byggeri 

startede i 9 århundrede. Det var konge-

lige tilholdssted, men i dag er Tjekkiets 

præsident. 

 Det var nogle imponerende bygninger 

med forskellige art stiller, de flotteste af 

dem var, gæt hvad? Vitus katedral!!!! En 

kæmpe stor bygning i Gothic stil, med 

nogle imponerende skulpturer! Vi kunne 

(Continued from page 22) 
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ikke komme ind, da vores piger miste-

de deres tålmodighed. Vi var nød til at 

komme tilbage. 

 Selvom det var en kort par timers tur i 

centrum af Prag, kunne vi sige, at vi så 

de vigtigste, og måtte vi vente med 

resten til en anden gang. Så Prag vi 

kommer helt sikkert igen! 

 Resten af dagen var en stille rolig dag, 

da næste dag skulle vi køre hjem. 

 Max temp 32 gr. C. Det var også de 

første sommer dag i Dk med temp op 

til 29 gr. C. Lige på Vittus' fødselsdag 

som sædvanlig! :) 
 

Torsdag, 21 juli 2016 

Vi kørte fra vores CP ca kl. 08.30. Mo-

torvejen fra Prag mod Dresden var 

rigtig god, undtaget en ca 10 km, hvor 

vi skulle køre ud af motorvejen, da det 

var i gang med at bygge disse km. 

Da vi ankom til Tyskland selvfølgelig 

oplevede vi rigtig mange gange vej ar-

bejde! :( 

Efter Dresden stoppede vi for frokost. 

Vi kunne godt føle, at vi nærmede os 

Dk, da det var regnvejr og temp på 21 

gr. C.  Kl. 13.30 var vi ved Berlin. Det 

tog ca. 45 min. til at køre forbi Berlin. 

Det var faktisk nemt nok. Nemmere 

end forventet.  Fra Berlin til Hamborg 

kørte vi uden problemer og næsten 

ingen vej arbejde, heller ikke tung tra-

fik. Vi kommer hjem hurtigere end for-

ventet. (Forhåbentlig - turen er ikke 

forbi endnu :) ) 

 Vi sparede allerede en dag. Planen var 

at ankomme lørdag d. 23 hjem, men 

som det ser ud kan vi ankomme kl. 

12.00 i nat, men det kommer an på 

Vittus, om han kan køre så langt. Næ-

ste år skal jeg også tage E kørekort, så 

bliver det nemmere for begge to. 

 Kl. er 16.45 og vi er på vej mod Ham-

burg, vi har ca 125 km til Hamburg. 

Temp. er 32 gr. C. 

 Kl. er 18.25, temp. 32 gr. C. Vi passe-

rede Hamburg for ca 20 min siden. Vi 

skal snart holde "aftensmadspause" og 

planen er, vi kører hjem i dag. 

Det glæder vi os til, og så nyder vi en 

varm weekend i Dk, da det er hedebøl-

ge lige nu over Dk!!!! :) 

Vi krydsede grænsen kl. , dvs ca kl. 

12.00 om natten er vi hjemme. 
 

Praktiske oplysninger: 

 Vi klarede os rigtig fint med 2 fyldte 

glasflasker, og vi har stadigvæk lidt tilba-

ge, da vi brugte dem til køleskabet. 

 Vi havde en blå og en lyserød toiletvæ-

ske, og det var også nok for os. 

 I de fleste steder hvor vi camperede 

klarede vi kun med vores solceller. 

 Det var så dejligt, at Vittus har læst om 

appen "maps.me" som kan downloades 

for fri og bruges offline som GPS. Det 

var utrolig hjælpsom redskab til vores 

(Continued from page 23) 
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tur. Den er 100% opdateret med alt. 

Kan varm anbefales. 

 Vi brugte 9,2 liter Diesel Per 100 km i 

gennemsnit, med en del svingkørsel i 

bjergene. Dog vi brugte mere, mens vi 

kørte på motorvej. Det betaler sig at 

køre længere på almindelige veje, hvis 

man skal spare på brændstofforbrug og 

ikke på tid.  

Vi kørte i alt ca 6.000 km. 

Vi er glade, at vi nåede så mange ting 

på disse 3 uger. Konklusionen er på 3 

ord: en pragtfuld ferie! :) 

Vi siger en stor tak til alle vores værter 

og for deres hjælp! I var alle så søde! 

De bedste hilsner, 

Alexandra, Emilia og Oana, Vit-

tus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra og 

Emilia elsker at køre i sporvogn 

Familien Bernlow i Ungarn 
  

(Fortsat fra side 24) 

Indlæg og billeder fra turen til Rumænien 

Oversigt over turen 
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