Sommerferie 2007
22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med
færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores
mål.
Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau (god
plads) sydøst for Lübeck.

Sarau
Den 23.7.2007 kørte vi af mindre veje vest om Berlin og derfra
via motorvej til en autocamperplads i udkanten af Dresden
hos en autocamperforhandler, fin plads.

Dresden/Trachau

Ny rute til næste dag skal laves. Alle skal være tilfredse med
resultatet både konen, manden og tiden. Tempoet skal passe
og ikke være for stressende. Motorvej skal der ikke køres for
meget på. Prag skal helst være næste overnatningssted, der
skal være plads til oplevelser, spise og tisse så der skal tænkes.

Bent planlægger rute
24.7.2007 kørte vi via Pirna på den nordlige side langs
Elben(meget smal vej, uha) gennem det Sachsiske Schweiz til
Bastei et udsigtspunkt, der er et besøg værd.

Elben
Området var et flot syn, med de underlige klipper som rager
lige op i luften og Elben der snor sig smukt forbi.
Vi krydsede grænsen til Tjekkiet ved Hrensko og forsatte over
Usti til Prag.

Triocamp Prag

Vi ankom til Triocamp i udkanten af Prag sidst på
eftermiddagen. Triocamp nord for Prag er et sted hvor mange
danskere tager en overnatning på vej syd eller nord på deres
ferie. Det er et fint sted også hvis man vil besøge det centrale
Prag. Vi valgte at blive på pladsen i 2 døgn, vejret var dejligt
og vi nød udelivet, gik ture, læste og gloede på andre
campister.
Vi prøvede morgenmaden, men den var ikke af samme
kvalitet, som vi husker fra tidligere besøg, aftensmaden var
bedre.
Den 26.7.2007 kørte vi sydpå til Østrig, hvor vi fandt en
campingplads i byen Tulln ved Donau. Donau kunne vi kun se,
når vi gik op på diget, som var et par meter høj. Da vi stod på
diget, forestillede jeg mig det store ”hav” det ville være, hvis
floden gik over sine bredder og nærmede sig diget.

Karen nyder kaffen i Tulln
Den 27.7.2007 kørte vi mod Wien, vi havde adressen på en
autocamperplads hos en vinbonde i den nordvestlige del af

Wien. Efter 5 minutter på pladsen kørte vi videre, den var for
dårlig.
Vi kørte gennem Wien til campingpladsen Wien Süd, der
ligger på Breitenfurter Strasse, en fin plads.

Wien Süd før torden
Efter bytur i 30 grader var det dejligt med en gang torden.

Wien Süd efter torden

Den 29.7.2007 kører vi fra Wien i 30 graders varme. Vores
mål var Neusiedler See nær grænsen til Ungarn. Området er
et vinområde, hvor man fra gammel tid har opbevaret vinen i
underjordiske kældre i karakteristiske lave huse.

Karen studerer en af de gamle vinkældere

Bent nyder et glas af de liflige druer

Vi fortsatte til Campingpladsen Paradise Garden, en plads der
er beliggende ca. 30 km. vest/sydvest for Wien, værten talte
skandinavisk, han havde sejlet i forskellige skandinaviske
skibe tidligere. Pladsen ligger i flot kuperet natur, med nok
nogen af de fineste sanitære installationer vi har set på en
campingplads. Der havde været 30 grader hele dagen, men om
aftenen fik vi regn.

Karen gør klar til kaffen i Paradise Garden
Den 30.7.2007 kørte vi i lidt køligere vejr nordpå mod
Tjekkiet gennem de smukke bakker i det nordøstlige Østrig.
Vi fandt en plads i den lille by Radosov ”Na Spici” der ligger
ved floden Ohre 15 km. fra Karlovy Vary. Dejligt beliggende
plads med en god restaurant, men de sanitære forhold
trænger til en kærlig hånd.

Karen tager overblik over ”Na Spici”

Den 31.7.2007 vågnede vi op til en kold morgen med kun 10
graders varme.
Vi kørte nordpå til Theresienstadt (Terezin) den gamle kz-lejr
hvor de danske jøder blev sendt ned. Vi gennemtravede byen
inden vi fandt det vi søgte.

Karen er på vej ind i KZ-lejr Theresienstadt
Vi forsatte til Novy Bor hvor vi købte krystalglas. Fra Novy
Bor kørte vi til Zanov, hvor vi fandt en campingplads, jeg ved
ikke, hvor mange stjerner den havde, men det kan ikke være
mange uha, de sanitære forhold var ringe.

Bent har checked ind i Zanov

Den 1.8.2007 kørte vi til byen Ceska Karmenice, som var i
nabolaget. Her findes nogle fantastiske klipper, som ser
”håndlavede” ud, men er skabt af naturen. Klipperne ligner
orgelpiber, et særpræget syn.

Karen er duperet
Fra Ceska Karmenice kørte vi til Decin og derfra videre mod
Tyskland. Vi spiste frokost og handlede for de sidste tjekkiske
penge i Hrensko ved Labe floden (Elben). Efter frokost kørte
vi til Dresden/Trachau på den autocamperplads ved
campingforhandleren, hvor vi også overnattede på vejen ned.
Den 2.8.2007 forsatte vi turen op til Plön, en dejlig plads vi
kender fra tidligere, vi var heldig at få den sidste plads. På
vejen nordpå kørte vi over Lüneburger Heide, hvor vi købte
blåbær, dem vi ikke spiste på turen skal laves til marmelade,
når vi kommer hjem.

Den 3.8.2007 kørte vi mod Flensburg, vi overnattede på en
dejlig plads ved Langballigau hvor vi nød det fine vejr.

Karen nyder solen i Langballigau

Den 4.8.2007 kørte vi til Flensburg, hvor vi handlede lidt
(øl/vand) og videre nordpå. Vi spiste frokost på motorvejs
cafeteriet lige syd for Vejle. Ved Vejlefjord broen hold vi for
første gang på turen i kø !!!!!! Vi ankom til Harlev sidst på
eftermiddagen.

Karen og Bent

