Jul i Spanien
Tekst & foto: Lisbeth & Steen (1536)

”Julenat i Kiko Park plus 8 gr.”
Er man træt af sne, kulde og regn, så er
det måske en idé at prøve at holde jul i
Spanien.
Der er meget få, som kører sydpå for
at holde jul og måske blive der et par
måneder. De fleste vil helst blive derhjemme og holde en hyggelig jul med
familien.
Hvis man tager springet og kører
sydpå, skal man huske at få vinterdæk
på. Det er ikke lovligt at køre med sommerdæk i Tyskland fra 1. december til 1.
april. Hvis man bliver stoppet, koster det
en bøde. Hvis man kører galt med sin
autocamper, er det ikke sikkert, at forsikringen vil dække skaden.
Vejret i Spanien omkring jul er næsten
som en dansk sommer, men lidt køligt
om natten. Når solen er fremme, kan
man tage solbad i badebukser. Det er
meget billigt at leve i Spanien. Campingpladserne koster fra 10-20 euro pr.
dag efter hvor lang tid, man bliver. Hvis
man har ACSI kort, betaler man højst 15
euro pr. døgn inkl. el.
Udgifter til autobaner i Frankrig og
Spanien er 110 euro til Oliva hver vej.
Vores første overnatning var stellplatzen i Greven, GPS N 52˚02’42”
E 07˚41’06”, som ligger 15 km nord for
Münster. Herfra til Mosel hvor vi holdt
MedleMsblad for dansk autoCaMper forening

NY_autocamperen_118.indd 25

”Julenat i Spanien på campingpladsen Kiko Park”

på stellplatzen Neumagen Dhrom nær
Trittenheim og 38 km fra Luxembourg.
Pris 7,50 euro ekskl. el.
Herfra til stellplatzen Charmes i Frankrig. Charmes ligger 40 km syd for Nancy.
En stellplatz hvor der altid holder mange
autocampere året rundt. Stellplatzen ligger ned til floden i byen. Den har åbent
hele året og koster kun 5 euro pr. døgn
inkl. el og vand. – Fin plads.

Fra Charmes til campingpladsen i
Tournon. Tournon ligger ca. 18 km nord
for Valence og campingpladsen ligger
midt i byen ned til Rhone. Det er en fin
lille campingplads, som også har åbent
om vinteren. Pris pr. døgn 24 euro inkl.
el 10 amp.
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Fra Tournon til stellplatzen i Palavas.
Palavas ligger 10 km øst for Montpellier. Stellplatzen ligger på venstre hånd
lige før byen Palavas. Det er en meget
fin stellplatz med bad og toilet. Der er
plads til over 100 autocampere og åben
hele året. Pr. pr. døgn 12,50 euro inkl.
el.
Fra Palavas til campingpladsen Villanova i La Gettru’ i Spanien, GPS N
41˚13’56” E 1˚41’27”. Det er en meget
stor campingplads, og der er åbent hele
året. Villanova ligger ca. 40 km efter Barcelona. Pris pr. døgn 15 euro med ACSI
kort.
Fra Villanova til campingpladsen Kiko
Park i Oliva. Oliva ligger 75 km syd for
Valencia, GPS N 38,93236˚ W 0,09606˚
Kiko Park. Det er en dejlig campingplads
helt ud til vandet og tæt til byen Oliva.
Pr. pr. døgn 15 euro inkl. el og ACSI
kort.
I alt 2.675 km Rødby-Oliva i Spanien.

”Juletræ købt i Charmes
for 22 euro”

Vi ønsker jer en
rigtig god tur og
måske mødes
vi i Oliva.
Lisbeth & Steen
(1536)

”Vinterkulde i
Charmes minus 4 gr”.
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