FRA D. 30 SEPTEMBER TIL D. 11 OKTOBER

EN HVER GOD FERIE STARTER MED EN PRØVETUR

Prøveturen går blot til Husum, med en overnatning og hjem over
Møgeltønder, Højer sluse og Rømø for derefter at køre retur til
Langeland
Men det er ikke en rigtig prøvetur uden en god frokost.

Dag 1
30‐09‐2009
Dag 1 er blot en køredag
hvor vi starter i
Spodsbjerg kl. 0530 og
kører til Fleggaard i
Tyskland, for at
proviantere,
Videre herfra kl.0930 til
et stykke syd for Hamburg
hvor vi spiser frokost
Kl.1300 Efter vi har spist
kører vi videre til Kassel,
ankommer Kl.1630 hvor vi
bliver modtaget af Verner
og Ursula.
Vi spiser aftensmad her.
Jes og Hanne sover i huset
medens Ethel og jeg går i
Bilen. Dagens km 692.

Dag 2
01‐10‐2009
Efter et godt morgenbord forlader
vi Kassel Kl. 0945.
Vi kører til Edersee Dæmningen;
denne blev anlagt som Kraftværk i
1908‐1914.
Under søen er en komplet by, som
blev oversvømmet, Dæmningen
blev senere bombet af
Englænderne 17/5 1943, dette gjorde
at store områder blev
oversvømmet.
Vi forlader Edersee kl. 1200 med
kurs mod Rüdesheim. Vi ser
Rhinen. første gang kl.17,
Ankommer til campingplads kl. 18,
en rigtig fin plads med
dansktalende vært.
Efter aftensmaden er det kun hygge
efter dagens køretur på 317 km

Dag 3
02‐10‐2009
Står vi op til en dejlig
morgen med udsigt til
Rhinen, vi spiser
morgenmad i det fri og
nyder udsigten.
Efter at have ryddet
bordet går vi langs
Rhinen, hvor vi nyder
det fine vejr, og den
store trafik af både
fragt‐, tur‐ og store
charterbåde.

Sejltur på
Rhinen
Vi kunne ikke dy os for en sejltur da vi ser
den dejlige båd, Hanne går hen for at købe
billetter, her bliver hun spurgt om der er
nogle pensionister hvortil hun svare ”det
kan du vel nok se” og vi får billetterne til ½
pris.
Sejlturen varer fra Kl. 11 til Kl. 17. Den blev
startet med en kold øl på øverste dæk,
senere gik vi ned for at sidde inde og spise
frokost.
Turen går fra Rüdesheim til St. Goar
Rhinen er Europas mest befærdede flod
med en meget tæt trafik af alle slags skibe,
Den største turist båd vi så var på 110 m
med plads til 200 personer, den største
fragtbåd var på 120 m og på 3500 tons,
dertil en pram foran på 80 m og 2400 tons.
Turen slutter af med en spadseretur i den
berømte Drosselgasse i Rüdesheim og et
lille glas, før vi atter gik til vor
campingplads.

Gamle
Slotte og Borge
Sejlturen på Rhinen går forbi
mange flotte monumenter og
gamle borge og slotte, nogle
restaureret til hoteller eller
beboelse, Rhinen er den del i
verden hvor der på et så
beskedent område er flest borge
og ruiner.
Kort efter vi er sejlet ser vi en stor
statue på bjerget, den er 37,6
meter høj og er lavet af 32 tons
bronze.
Billederne viser mange af de
flotte borge og fæstninger, lige
som den legendariske jomfru fra
Lorelay klippen.

Dag 4
03‐10‐2009
Efter morgenmaden kører vi videre kl.10 med
retning op ad Rhinen mod Koblenz.
Vi gør holdt i St. Goar for at gå en tur, dette
var ikke særlig interessant, hvorfor vi
fortsætter mod Mosel gennem Koblenz, kører
over Rhinen ved den første bro.
Turen herfra skråt gennem landskabet mod
Mosel byder på en natur og udsigt over
landskabet som er hele turen værd.
Vi når Mosel ved 12 tiden og begynder vores
tur langs denne på nord siden, vi kommer til
en lille by som ser interessant ud og vi stopper
for at se på et informationsskilt, der er også et
listigt sted, hvor der drikkes kaffe og øl. Efter
pausen kører vi videre mod Cochem. Hvor vi
spiser frokost. Sætter herfra kursen mod
Tysklands ældste by Trier for at finde en
campingplads .
På dagens tur passerer vi mange af
vinmarkerne ved Mosel, vi ankommer til
campingplads Traviris kl. 18 efter 266 km.

Dag 5
04‐10‐2009
Efter morgenmaden begiver vi os ud på en
spadseretur til den gamle by Trier, vel
ankommet til byens torv trods det at det er
denne weekend at Tyskerne fejre 20 året for
genforeningen, og alle Tyskere derfor har
en særlig friweekend, denne har mange
forretninger valgt at holde ekstra åbent
nogle timer søndag eftermiddag.
Det er en større by og vi må bruge kortet
for at finde rundt, vi går fra torvet mod den
gamle borgruin hvor der er marked, efter at
have set dette finder vi en lille græsk cafe
og får en øl.
Som nævnt er mange forretninger åben og
vore damer kan ikke dy sig de skal i CA, de
får 2 timer til at gå i butikker medens vi går
tilbage til cafeen hvor de også sælger øl.
Efter at have mødt damerne igen mener vi
at vi har travet nok rundt i Trier, hvorfor vi
begynder at gå hjem, her får vi gået en
omvej, så vi er godt brugte da vi kommer
hjem til en fortjent gin og tonic.

Dag 6
05‐10‐2009
Efter at have fået betalt rent vand og tømt
tanke går turen videre, med kurs mod
Bernkastel‐Kues
I Trittenheim laver vi en pause for igen at
se på vinmarker, gå en tur og besøge en
lokal vinbonde for at smage på den lokale
bryg, går tilbage til Mosel hvor camperen
står, spiser frokost og kører videre Kl. ca. 14
Vi kommer til en lille by ved navn
Neumageh‐Dhron hvor vi vil købe lidt
friskt brød, medens der bliver handlet
sidder vi lige over for og nyder dagen og en
lille kirke, Damerne kommer ud og
fortæller at bageren har fortalt at der er en
meget lækker stelplads nede ved havnen,
denne kører vi ned for at kikke på, da vi ser
den og lokaliteterne beslutter vi at blive.
Dette kan også anbefales til andre, her er
virkelig lækkert.
Det er begyndt at regne så kaffen indtages
på en plads som er overdækket, vi går i
bilen og får en god frokost og en øl og
snaps, samt et spil kort.
Dagens km er kun 43.

Dag 7
06—10‐2009
Efter morgenmaden går vi en
tur i byen, besøger atter vor
bager fra i går, ser på de ting
der er i byen. Går langs Mosel
tilbage mod campingpladsen
hvor vi møder et nybygget skib,
dette er en kopi af en gammel
båd som blev brugt til at levere
vin til andre områder.
Vi forlader pladsen kl. 11 med
kurs mod Bernkastle hvor vi
efter meget besvær finder
parkeringsplads.
Vi kører videre efter et besøg i
byen ( se næste side)
Efter at have forladt byen kører
vi mod Traben‐Trabach hvor vi
finder en campingplads
Dagens km 119

Bernkastel
En af de skønneste og mest
velholdte byer vi har set ved
Mosel, i mine øjne mere
velholdt og hyggelig end
Trier
Efter at vi har gået rundt for
at se på de gamle bygninger
finder vi et lille sted hvor vi
sætter os på en terrasse helt
op til vinmarkerne og køber
en stor snitsel og et glas
Federweiss.
Efter at have spist går vi
stadig lidt rundt i byen.

Dag 8
07‐10‐2009
Står op til en pragtfuld morgen med en
vejrudsigt som lover 27 grader, kører fra
pladsen kl‐10 mod Koblenz.
Så snart vi er I bilen ser damerne igen en
butik ”Aldi” her skal der også handles.
På turen forlader vi et sted, Mosel og kører
ind i landet for at se lidt andet,
Her var rigtigt landbrug vin og nogle flotte
udsigter til Mosel oppe fra landskabet.
Kører tilbage til Mosel, og følger den
tilbage mod Koblenz.
Undervejs var vi inde på et lille sted købte
en let frokost og en øl.
Da vi ankommer til Koblenz finder vi en
dejlig campingplads helt ned til
Mosel/Rhinen lige hvor de mødes.
Får hurtigt sat stole og bordet op og tager
plads der resten af eftermidagen og aftenen
for at nyde vejret og udsigten til de mange
skibe.
Dagens km 97

Dæmninger/ Sluser
Mosel
Sluserne er noget for sig selv.
Mosel er 520 km fra sit udspring i
Frankrig,( 278 km i Frankrig
Luxemburg 36 km og Tyskland
206 km ) der er i alt 14 sluser og
dæmninger som sænker vandet
med 90 m.( der er 2 i Frankrig 2 i
Luxemburg og 10 i Tyskland)
På Mosel er der garanteret en
vandstand på minimum 3 m. og
40 m. brede.
Slusen i Münden er 170 m lang og
12 m bred 6,7 m højdeforskel.
Vi var ved slusen og så både da
der skulle et skib op og ned.

Dag 9
08‐10‐2009
Drak morgenkaffe i det fri med den
skønneste udsigt man kan tænke sig,
pakker sammen og kører videre op af
Rhinen mod Holland damerne var atter ude
for at se på butikker både LIDL og KIK.
Kørte ind i Holland kl. 13 hvorefter vi
opdager at vi ikke kan læse deres skilte på
en måde så vi kan udtale det som der står
på dem, værre går det da vi skal købe lidt
brød og ikke kan forstå bageren, tror vi har
købt franskbrød men kommer ud med
sukkerbrød. Finder en rasteplads for at
smage på brødet, rastepladser er ikke det
der er mest af i Holland, kører videre og
kommer efter at vi har kørt i grøntsags
marker ud i et større skovområde ud hvor
der kun er græs og køer, her kommer vi
gennem Arnheim hvor vi passerer mange
krigsmindemærker og kirkegårde . Nu
starter vi vor søgen efter et sted at
overnatte, dette var ikke nemt for selv om
man skriver at de har åbent viser det sig at
det er der ikke og vi må finde en ny, dette
lykkedes i en skov, dette var en topkamp.
Dagens km 321

Dag 10
09‐10‐2009
Kører fra campingpladsen i Dieren
kl. 0930 vejret var friskt, solen
skinnede og temperaturen var 8
grader, vi kører gennem Arnheim
mod Rhinen vor vi gør holdt, vi var
ved nedre Rhinen hvor vi så en lille
færge, den sejler over på 3,5 minut
der er biler på begge sider hele
tiden, færgen er forankret midt i
floden for at holde den ved
overfarten, for den kraftige strøm,
bemærk den kurv der er ved siden,
det er en affaldskurv folk blot
smider i når de kører forbi. Kører
videre mod Hildversum hvorefter vi
gør holdt for at få et stykke brød.
Kører videre mod Den Helder, hvor
vi desværre kommer direkte gennem
Amsterdam, ankommer til
campingplads Julianadort, der var
ingen i receptionen hvorfor vi bare
kører ind og tager den plads vi
kunne ønske os.
Dagens km 248.

Dag 11
10‐10‐2009
Det har regnet meget i nat og også her til
morgen, efter at have spist kører vi mod
færgehavnen i Den Helder , her må vi trodse
det dårlige vejr for at se området.
Kører videre mod dæmningen, efter at have
brugt nogen tid på at besigtige dæmningen
køres videre gennem det flade landskab med
masser af køer og løg marker.
Vi passere en masse dæmninger, små broer
og en masse små havne med husbåde.
Vi fortsætter i regnvejr mod den tyske grænse
som vi passere ved byen Bunde kl.15,50.
Vi fortsætter mod Oldenburg syd om Bremen
kører gennem Elbtunnellen kl. 16 kører videre
mod den første store rasteplads nord herfor
for at spise og overnatte, vi får spist på
cafeteriet men da vi kommer tilbage til bilen
er der en del mørklødede mennesker der
drikker og har slået telt op på pladsen, dette
gør at vi kører op til den næste mod nord,
tiden bruges til et spil kort.
Dagens km 522.

DÆMNINGEN
Efter at have forladt Den Helden
kommer vi til et af Europas
største bygningsværker nemlig
dæmningen i nordvest Holland
34 km lang og blev færdig i 1934.
Går en tur ud for at bese
bygningsværket rigtigt, vandet på
vestsiden er Nordsøen og derfor
saltvand medens vandet på
østsiden er fersk. Ved ebbe kan
der lukkes 5000 kubikmeter vand
ud i havet pr sekund, dette er en
del af afvandingen af det flade
Holland., dæmningen er så stor
at der er 4 vejbaner og på midten
er der både benzinstation og
campingplads

Dag 12
11‐10‐2009
Kører fra rastepladsen på benzinstationen kl. 08,45
til næste lille rasteplads hvor der var mere
hyggeligt, her spiste vi morgenmad, kørte videre
mod grænsekioskerne for at bruge de sidste penge,
dette var hurtigt overstået så vi kørte videre mod
Langeland som vi mødte kl. 15,50
Dagens km 330
Billederne ved dag 12 er et udsnit af de forskellige
ting vi har set.
Nedenstående billede viser at alle også ved
afslutningen af en perfekt tur har et prima humør.

Samlede km. 2955
Turens pris er kun Kr. 2810,‐ pr person inkl.
lommepenge, mad, billetter, overnatning, m.m.

