
Rhinen i Flammer
set fra en anden vinkel.

Vi har, ligesom mange andre danskere, været ved Rhinen for at opleve dette festfyrværkeri, og vi 
må sige , det er flot.
Det var noget af en tilfældighed at vi fandt den plads som vi nu har besøgt 2 gange. Første gang i 
2004, og så igen i 2006. Begge gange har vi haft dejligt vejr, det kræver det også for at ligge på den 
plads. Vi ligger lige ved bredden af floden i St. Goarshausen. Det er kun tilladt at holde der fra 
vistnok onsdag til søndag efter fyrværkeriet. Man skal nu også være godt forberedt når man lægger 
sig ind på pladsen, der er ikke vand, tømning eller strøm og man kan ikke køre ud igen når man 
først har lagt sig ind. Du skal altså klare dig i 3 til 4 dage. Man er nød til at komme i god tid hvis 

man vil havde en plads. 
Da vi kørte derned i 2004 regnede vi med at skulle 
på campingplads, så da vi kom til 
St Goarshausen var vores tanke henhv. ½ fuld. Vi 
skulle jo haft klaret det på sidste 
overnatningsplads. Men vi fik pludselig øje på 
denne mulighed, lige ud til Rhinen, der var ikke 
mange pladser tilbage så det var bare med at gribe 
chancen og så klare sig igennem som man nu 
kunne.Prisen for at holde der, har de 2 gange været 
10 € for perioden.

Der er opstillet 3 flyvende toiletter, de bliver 
godtnok noget uhumske som dagene går. Der er jo 

fest  hver aften i byen med musik og kulørte lamper + livlig udskænkning af vin. Det foregår lige på 
den anden side af gaden. Så toiletterne bliver brugt af mange personer.
Men selve festfyrværkeriet, der sidder vi i første parket, 2 mtr fra Rhinen. Det er et fantastisk skue, 
Rhinen bliver jo spærret for al godstrafik lørdag aften og så kommer alle turistskibene med lys på 
og lægger sig med stævnen op mod strømmen. Som det fremgår af billedet er der græs det sidste 
stykke ud mod Rhinen, vi holder klods op af et autoværn som vi skal skræve over. 
Som man siger: Det er bare dejligt! 
Forsyninger på det kulinariske område, der er jo hele byen med både butikker og mange spisesteder. 
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