Miniferie ved
Kilerkanalen.
I år havde vi planlagt, at ferien (4 uger) skulle deles i
en såkaldt arbejdsferie med afbrydelse af ”to rigtige
ferieuger” og hvad gør man så?
Vi var enige om, at vi ikke ville køre ret langt, så efter
den første uges arbejde besluttede vi at køre sydpå til
Kielerkanalen, så kunne vi jo lige proviantere til den
næste miniferie samtidig.
Vi startede med et ophold i selve Kiel, desværre var
pladsen ved slusen til selve Kielerkanalen optaget. Vi
blev henvist til en plads længere ind mod byens
centrum, her overnattede vi så.
Ingen af de 2 pladser tiltalte os særligt, pladsen ved slusen ligger ude i et trist industrikvarter og den
anden var temmelig skæv på toppede brosten uden faciliteter i nærheden, pris 9 Euro.
Vi valgte derfor at køre langs Kielerkanalen i retning mod Rendsburg, her kørte vi over ved den
første færge ca. 7km. Fra Kiel, et rigtigt dejligt sted med mulighed for at parkerer direkte på
kajanlægget ned til kanalen. Vi blev her i 3 dage sammen med 3 – 4 andre autocampere fra
Tyskland.
Inden ferien købte vi 2 sammenklappelige cykler som vi benyttede flittigt til ture langs kanalen, her
findes rigtig gode afmærkede cykelruter. Vi cyklede herfra til Kiel 7km. Til Seestedt 15km. Og
diverse andre spændende ture rundt i landskabet.
En af årsagerne til at vi blev på pladsen så længe var, at vi havde hørt, der skulle komme et
krydstogtskib igennem kanalen, det kom også ”Norwegian dream”. Det var en drøm stort og flot,
fyldte hele kanalen i bredde og højde, man havde sågar nedlagt den øverste del af skorsten, for at
kunne sejle under broerne.

Vi havde hørt at Sehestedt, en lille færgeby ved kanalen nær Rendsburg havde fået en rigtig
autocamperplads. Vi cyklede hen for at se nærmere på pladsen, idet vi før har holdt der.
Det var rigtig nok, pæn indrettet med skrå båse til at holde i, så alle kunne nyde udsigten over
kanalen, pris 6 Euro, som betales i en automat, så får man en parkeringsbillet der skal sidde synligt
bag forruden. Der var også oprettet en tømningsstation, såkaldt ”Sani service” med mulighed for
frisk vand også, ydelsen koster 1 Euro. En dejlig plads vi kan anbefale.

Vi afsluttede vores miniferie i Rendsburg, her findes en
rigtig dejlig autocamperplads lige i nærheden af centrum,
pris 9 euro inkl. Strøm. Pladsen er indrettet med fine
afmærkede grusbelagte båse og et ”servicehus” med bad
og toiletfaciliteter lig campingpladsforhold. Her kan også
købes rundstykker og der er cafeteria. En dejlig plads vi
kan anbefale.
Pladsen drives i øvrigt af en organisation for
handicappede, de sørger så for rengøring og vedligeholdelse af pladsen.
Rendsburg er en dejlig by at besøge sommer såvel vinter. Gå ind på turistkontoret eller spørg i
informationen på autocamperpladsen efter bykort over Rendsburg samt folderen om cykelruter
langs kielerkanalen.
Der findes også en oversigt over hvilke store krydstogtskibe, der i årets løb passerer Kielerkanalen.
En hel del af oplysningerne kan også hentes på Internettet. Her er lige nogle adresser.
www.tinok.de www.nok-sh.de www.wohnmobil-hafen.de
Vi kan stærkt anbefale Kielerkanalen og området der til en miniferie.
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