Golf, vin og opera med autocamperen til Gardersøen

Fra Poul (253)
Tekst og foto Hanne & Niels
Et længe ønsket rejsemål var Gardasøen med en
tilhørende tur i operaen i Verona. Der skulle også
være tid til at spille en masse golf og til at besøge
en vinproducent eller to. En færdigpakket tur med ﬂy
kunne ikke arrangeres, hvis alt dette skulle kunne
lade sig gøre på samme ferie, så tanken om at
rejse med autocamper blev aktuel, fordi alle vores
ønsker kunne opfyldes på en gang, og afstanden
ikke var uoverkommelig, når vi kunne stoppe undervejs, spille golf og slappe af. To ﬂuer med et smæk!
Så en kølig lørdag sidst i august kørte vi fra Danmark godt læsset med golfudstyr, cykler og store
forventninger.
Utrolig rummelig - Tænk at slippe for besværet
med kufferter og golfudstyr, som man normalt har
på en ﬂyrejse. Her har man både sin bil, cykler, bolig
med bad og toilet og golfudstyr. Det er en god idé at
leje/købe en autocamper, der har et stort bagagerum. Vi kunne let have to golfbags, golfvogne, bord,
to stole en drømmeseng samt meget mere i vores
bagagerum. Inde i vognen er der mange skabe med
plads til tøj og andet udstyr. Vores 2 cykler boede

på dertil indrettede stativer bag på vognen. Husk,
at et specielt advarselsskilt (3 Euro på tankstationer
og hos isenkræmmere) skal sættes på cyklerne i
Italien.
God planlægning - Brochurer, guides over
campingpladser og golfbaner samt kort ﬁk vi blandt
andet på rejsemessen i Bella Center samt hos det
tyske og italienske turistkontor, hvor vi speciﬁkt
spurgte på campingpladser og golfbaner. Her fandt
vi ud, hvor vi gerne ville hen på turen, hvilken rute
vi skulle vælge ned gennem Tyskland, og hvor der
lå campingpladser og golfbaner. Det er vigtigt at
bestille plads på færgen til autocampere, men ellers
havde vi kun bestilt campingplads til den første nat.
På denne tid af året behøver man ikke at bestille
plads, men man skal dog de ﬂeste steder helst
komme inden kl. 20. Tid til en runde golf kan man
enten ringe om inden, eller tage chancen og køre til
banen uden tidsbestilling - mobiltelefonen kommer
virkelig til sin ret her.
Ruten - Den hurtigste vej fra Danmark er via Gedser – Rostock. Første dag kan man vælge at køre til
Berlin eller lige udenfor Berlin – her er mange campingpladser og golfbaner. Brug en dag her, gå tidligt
ud næste morgen og spil golf. Eftermiddagen/aften
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kan man slentre ned ad Kurfürstendam.
Et sejt træk - For at komme gennem det gamle
Østtyskland, der er ﬂadt og ret kedeligt, blev det til
en hel dag på motorvejen Autobahn 9. Traﬁkken er
rimelig og ikke så tæt, som man oplever på motorvejen fra Hamburg og sydpå. Vejbelægningen er
blevet bedre, men ikke noget at råbe hurra for, men
man kan alligevel godt undre sig over, at der ikke er
ﬂere, som vælger denne vej sydpå. Vi kørte i et godt
tempo med Issigau som mål for natten. Vores GPS
styrede os ﬁnt udenom en enkelt kø ved Leipzig.
Den er en god investering, selv om et godt kort selvfølgelig også kan bruges.
Transitplads tæt på motorvejen
Vælg en campingplads i nærheden af motorvejen,
så kan du hurtigt komme tilbage på motorvejen igen
og skal ikke bruge for megen tid på de små landeveje. Det samme gælder campingpladsen – de ﬂeste har transitpladser til en enkelt overnatning. Ring
nogle timer før, du ankommer og bestil plads for en
sikkerheds skyld.
Slotscamping - Schloss Issigau fra 1398 i Bayern

hvælvinger og rummet med rustninger og gamle
våben og landbrugsredskaber. www.schloss-issigau.
de
Bayreuth Golfclub - ligger en halv times kørsel
syd for Issigau, og her ﬁk vi vores første eksempel
på GPS’ens evne til at improvisere en anden rute :

nær byen Hof ligger 5 km fra motorvejen lige midt i
byen af samme navn. Slottet ligger i den store naturpark Frankenwald , som er meget smuk. I slottet
er der også hotel, restaurant og ﬁtnessrum. Restauranten lægger op til en romantisk middag med sine
Vejen til Bayreuth Golf Club var lukket kort før klubben p.g.a. vejarbejde, og vi fortsatte ufortrødent videre af den vej, vi var på. GPS’en dirigerede os over
stok og sten ad mindre og mindre veje for til sidst
at sende os af en MEGET smal grussti gennem en
skov – vi var sikre på, at her var vi kommet rigtigt
på afveje – men pludselig var vi mellem tee-steder
og greens på vej til klubhuset. Den ligger meget ﬂot
med udsigt ned over byen og er meget bakket med
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med cirka 60 mærkevareforretninger med sidste års
kollektioner, som er sat ned med 30-60 %. Her kan

du f.eks. supplere golfgarderoben i Golﬁnobutikken.
Der er åbent fra kl. 10-20. Autobahn A9, afkørsel Ingolstadt-Øst. Du kan læse mere på www.ingolstadtvillage.com
Overnatning inden Østrig - Tenda Camping
+ Freizeitpark er 4-stjernet med ﬁne, nye faciliteter
og stor swimmingpool. Ved siden af pladsen er der
mulighed for at få Ayurveda-behandlinger, som er et
holistisk helsesystem .Der er i øvrigt mange termalbade i Tyskland, hvis man har lyst til det. www.
tenda-camping.de.
spændende huller, gode fairways og greens. Den
kostede 35 euro i greenfee og 15 euro for en buggy
til den kvindelige part – da man havde hørt, den var
meget bakket – det var et godt valg . www.golfclubbayreuth.de
Ingolstadt Village – outlet shopping - Har du tid
og trænger du til en pause på køreturen, så kør fra
ved Ingolstadt Village omkring 60 kilometer nord for
München. Det er et stort outletområde (lagersalg)

Gardasøens perler - Byerne ligger som perler
på en snor fra Riva del Garda i nord til Pischiera del
Garda i syd. Vores første mål ved den smukke Lago
di Garda, der er 52 km lang, var Malcesine, som
ligger på østsiden af søen. Den campingplads , vi
havde udset os 2 km før byen, kunne ikke klare en
autocamper på 7 m, så vi blev sendt hen til naboen.
Det er derfor en god idé at ringe i forvejen, hvis man
har ønsker om en bestemt campingplads. Mange
af pladserne ligger på skråningerne ned mod søen,
hvor det kan være svært at få en autocamper ind.
Traﬁk - I formiddagstimerne til hen på eftermiddagen er traﬁkken tæt på den tosporede kystvej, så
traﬁkken foregår i sneglefart. Derfor er cykler et godt
transportmiddel her. Flere kilometer langs vandet
ved Malcesine er lagt en asfalteret cykel/gangsti og
fra Garda, Bardolino og Lazise er der en 2 m bred
cykel/gangsti i den ene side af kystvejen.
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Malcesine - Byen er meget charmerende med
sine toppede brosten, snævre gader med butikker,
cafeer restaurant og den lille havn, hvorfra der sejler

Bardolino - Bardolino er der ﬂere vinudsalg. Stop
op og prøvesmag. Vi blev godt modtaget af en ﬂink
dame hos vinproducenten ”Lenotti” i midten af byen
og kom derfra med lidt gode dråber. www.lenotti.

små færger til forskellige byer ved søen – eksempelvis Limone på den modsatte bred. Byens vartegn
er Scagliero- et slot fra 1300-tallet, som er et besøg
værd. Bjerget Monte Baldo er også et godt udﬂugtsmål, som man kommer til med svævebane fra
centrum. Den kører op til 1700 meters højde, hvorfra
der er en fantastisk udsigt. Husk at medbringe en
varm trøje og lange bukser samt tage et par gode
sko på.
Golf Ca´degli Ulivi - Da vi har golf som førsteprioritet på ferien, så kørte vi straks til Golf Ca´degli
Ulivi, der ligger nord for Garda i et bakket område

com . Byen har også et vinmuseum, og i Cisano lidt
længere nede af kysten ﬁndes et olivenmuseum,
hvor man også kan købe frisk og lækker olivenolie.
Det milde klima ved søen er simpelthen ideelt til
dyrkning af vin og oliven.
med en fantastisk udsigt over Gardasøen. På grund
af det milde klima er alle banerne ved Gardasøen i
øvrigt åbne hele året. En ﬂot og dejlig par 72 bane
på lidt over 6000 meter. Greenfee mellem 40 og 60
Euro. www.golfcadegliulivi.it
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Lazise - Her valgte vi en stor plads - ”Spiaggia del
Oro - 500 m efter byen. Pladsen ligger med ﬂot
udsigt over søen og på den rigtige side af kystvejen
med ﬂere gode pladser til autocampere. Den har
en stor sandstrand. Derudover ﬁndes der et utal af
aktiviteter – se hjemmesiden. Man går eller cykler

langs stranden ind til byen, som ligger cirka 1 km
væk. Den er meget hyggelig med en lille havn og en
strandpromenade, hvor der er et festligt leben om
aftenen med jonglører, tegnere og anden spøjs underholdning. Der er mange restauranter, som vender ud mod vandet, så man kan sidde og se solen
gå ned over bjergene. I de små stræder er der ﬂere
gode tøjbutikker. www.campingspiaggiadoro.com
Før opera i Verona - Her kan man vælge to
forskellige baner, inden man skal ind og fornøje sig
med opera i Arena di Verona. De ligger begge smukt
mellem vinmarker, og er bestemt et besøg værd.
Golfklub Paradiso del Garda - Ligger ved
Peschiera del Garda. En dejlig, bakket par 71 Jim
Fazio-bane med en del vand i spil – og udsigt til
Monte Baldo og til Gardasøen fra en del af hullerne.
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Banen er 5498 m fra gul tee. Efter golfturen kan
man svømme en tur i poolen eller benytte det lækre
wellnesscenter med whirlpool, sauna og dampbad,
hvis man har lyst til det, og bagefter nyde et måltid
i snackbaren. Klubhuset har en ﬂot terrasse med
udsigt over banen, ogder ﬁndes også en god proshop med tøj og tilbehør. Greenfee er 57 til 67 Euro.
www.golfclubparadiso.it
Golf Club Villafranca - En kort, ﬁn parkbane
(par 68) og 4582 m med udmærkede huller til 40
til 50 Euro. Nem at komme til fra motorvejen. www.
golfvillafranca.com
Verona - Indkørslen til Verona er lidt forvirrende,
og her er GPS´en alletiders til at guide dig frem. Ellers sørg for at have et godt bykort!
Autocamper-parkering i centrum - Vi havde fået
anbefalet en parkeringsplads for autocampere, hvor
man kunne være i op til 48 timer. Her er ikke elektricitet, men vand og toilet- og spildevandstømning.

Pladsen ”Porta Palio” på Via Dalla Bona ligger
tæt på Verona’s centrum - kun 1,5 km fra arenaen.
Pladsen er overvåget fra kl. 8 til kl 19. Der er bom
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for pladsen, den er oplyst og ligger i et pænt, stille
kvarter. Der er plads til 37 autocampere, og prisen
for et døgn er kun 10 Euro. I automaten ved indkørslen trækker man en jeton, som man så betaler for
ved udkørslen.
VIGTIGT! Man betaler med 1 eller 2 euro mønter
(automaten tager nemlig ikke sedler), så man skal
have mønter nok til automaten, inden man skal ud af
pladsen. Og der er ingen banker i nærheden ……
Til fods, på cykel eller i bus - Det er overkommeligt at gå ind til arenaen og butiksgaderne. Der er
også en cykelsti, som går lige ind til arenaen - der er
i øvrigt mange cyklister i byen. Vælger man bus, holder nr. 62 lige uden for pladsen til højre – stå af ved

det gamle fæstningsværk Castelvecchio, som ligger
tæt på arenaen. Udover arenaen har Verona mange
smukke, gamle huse, udgravninger og seværdigheder – blandt andet Guilietta’s hus (altså Julie fra
Romeo og Julie) samt en masse gode tøjbutikker.
Selvfølgelig også mange restauranter, gå lidt væk
fra hovedstrøget og ned i de hyggelige sidegader.
På pladsen foran arenaen er der et mylder af mennesker om dagen, og om aftenen er der såmænd
lige så mange – der er de bare allesammen festklædte og på vej til middag eller opera. I ro og mag
kan man studere folkelivet fra de mange cafeer på
pladsen.
Under åben himmel - Vi havde bestilt billetter
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hjemmefra, så vi var sikre på pladserne. Vi så og
hørte ”Aida” med ﬂotte rekvisitter og effekter. Arenaen var næsten fyldt og stemningen var herlig – en

Normalt koster pladsen 38 euro i højsæsonen. www.
campingpuntalago.com.

spændende aften under åben himmel.
Vi vender næsen hjemad - Vi kører mod
Trento i Norditalien og kom til byen Calceranica,
hvor campingpladsen ”Punta Lago” ligger direkte
ved søen Caldonazzo. Det er en veludstyret plads

Golf La Farfalla - Når driverlivet ved søen er blevet for meget, kan man tage en runde golf på
Tesino Golf Club ”La Farfalla”, som ligger 40 km fra
pladsen mellem Trento og Bassano de Grappa ved
Pieve Tesino ad vej 47. Det er en ﬂot 9 hullers bane
på 2770 meter, som ligger 800 m over havet. Green
fee er mellem 22 euro for 9 huller og 30 euro for 18
huller. www.tesinogolf.com.
En ny golfbane cirka 4 km fra pladsen er på tegnebrættet. Spændende at se, hvad der kommer ud af
det. Det er i hvert fald ikke sidste gang, vi kommer
her.
Og pludselig var vi så hjemme i hverdagen igen
– efter en rigtig dejlig ferie!
Og det er absolut ikke sidste gang, vi bevæger os
afsted i en autocamper for at spille golf.
Den kørte rigtigt godt, og de 130 dieselheste kunne
sagtens følge med traﬁkken både på motorvej,
landevej og i byerne. Man skal lige vænne sig til, at
karossen duver en smule, når farten kommer på den
anden side af 100 kmt på motorvejene, men bilen er
helt sporsikker.

med helt nye sanitære forhold. Inddelt af rækker af
løvtræer og med ﬂot udsigt til bjergene. En mindre
afdeling ligger lige ned til søen, hvor vi ﬁk en plads
med alletiders udsigt. Der er en 60 m lang og 10
m bred badestrand, og søen er ren og skulle efter
sigende være den varmeste sø i Italien. Den meget
venlige indehaver Gino tilbyder i maj, juni og fra den
25.8 til 15.9 (hvor pladsen lukker for sæsonen) en
god rabat til gæster over 55. Vi beﬁnder os i denne
alderskategori og betalte derfor bare 15 euro pr. nat.
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Overblikket fra det høje førersæde er suverænt (jeg
savner det faktisk i min egen personbil), og omkring
9 kilometer i gennemsnit på en liter diesel er ﬂot for
en fuldt lastet autocamper på 7,04 meter og lidt over
3 tons !
Man kommer simpelthen behageligt og let rundt

til præcis så mange forskellige golfbaner, man har
lyst til at spille på (og da også en masse andre
seværdigheder), og man oplever verden uden for
Danmark på en helt anden måde end på en færdigpakket tur.
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