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Neuenburg am Rhein 


Vi ankom til Neuenburg 17.05 efter en noget afbrudt rejse, vi startede 
lørdag middag fra Aalborg i voldsom regn, da vi nærmede os 
Skanderborg, begyndte en kontrollampe for motorfejl at lyse, så det var 
bare at køre ind på nærmeste rasteplads og så resonerer om hvad vi 
skulle gøre. 

Efter kontakt til værkstedet, blev vi enig om at vende om og kører den 
ud på værkstedet kl 7, mandag morgen. 

Der var ikke noget alvorligt med bilen, så kl 10.00, startede vi atter 
mod syden, vejret var blevet lidt bedre det regnede ikke, vi kom 
gennem Danmark og Tyskland uden problemer og kl 8.00 tirsdag 
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morgen kørte vi ind på camping Gurgel Dreilænder og fik en plads med 
denne dejlige udsigt. 

Nu er vi nået til Bourgogne 

Her er den dejlige plads vi fik på Chateau l'Espievère. 
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ænderne svømmende i søen for enden af parcellen.            
Fru and med tre andrikker kom op for at få mad. 

Campingen er en slotscamping, der er gode sanitære 
forhold, opvarmet indendørs pool og en dejlig 
udendørspool. Der var restaurant på slottet, hvor alt var 
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meget smagfuldt både indretning, men også en dejlig 

velsmagende mad. 

 
Slotsparken er lagt ud som en campingplads med store 
parceller og mulighed for både sol og skygge. Der er 
ikke langt at gå for at hente vand fra nogen parcel. 
Der er vinsmagning i slottes kælder 3 gange om 
ugen, ganske hyggelig. 
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 Sennecy La Grande. 

Det er byen hvor vi køber ind, ca 5 km fra 
campingen. 
En sød lille by med en smuk kirke, der har været 
en del af et klosteranlæg. 

Et museum for engelske SAS piloter som blev 
kastet ned over byen under 2. Verdenskrig. 
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Der er en parkeringsplads langs klostermuren. 

Der er mange kønne huse og malede porte i byen, 
her ses et par eksempler 
Ikke lang fra campingen flyder Saonêfloden 
langsomt forbi. 
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Saonefloden er en smuk 
flod,med cyklister langs bredderne, fiskere i 
floden, sejlbåd med Dannebrog agter på vej hjem, 
et vidunderligt afslappende sted. 
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Tournus. 

Flere dagsture blev gjort på cykel til Tournus, som 
er kendt for sit smukke pligrimskloster og flotte 
katedral i gotisk stil. 

Der er dejlige 
udeserveringer langs floden. 
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Der er smalle gader og små pladser hvor det 
ugentlige marked finder sted. 




 



 





Her er symbolet for pilgrimsruten, 
muslingeskallen. 
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Inde i kirken er der også smukt. Her pilgrimmes 
St. Jacob 

Der er sidealtre hvor man kan tænde lys. 
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Udenfor kirken i klostergården er der meget 
smukt og fredfuldt. 

Der er søjlegange hvor munkene tidligere gik 
tavse omkring. 
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En del af de gamle klosterbygninger bliver 
anvendt til rådhus og museum. 



Nu forlades Tournus og der cykles ind i 
baglandet. Det går meget opad. 
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Her findes der hyggelige småbyer, med små 
vinslotte, vi er i Macon distriktets nordlige ende. 
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Der er skove. 
 

Og mange km vandringsleder og en sommerfugl. 
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Der landbrugslandskaber med fritstående træer. 

Der er marker med valmue og kornblomst. 
Et vidunderskønt område hvor der kan bruges 
endnu mere tid. Vejret har været fint, varmt og 
godt. 
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Men selv den bedste ferie tager slut, farvel til 
Bourgogne i øsregn. 

Solsejlet pilles ned, Cv pakkes og turen hjem til 
den danske sommer påbegyndes i regn, det 
regnede gennem Frankrig og hele natten på 
camping Adam i Tyskland  rigtigt surt, men 
næste aften nåede vi Nordtyskland og Camping 
Derneburg og vejret var atter solrigt og dejligt, så 
vi fik en fin aften. Med aftensmad på 
campingens terrasse,  et solidt tysk måltid, med 
friske asparges og dejlig tysk øl. 
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Også her var der et slot i det fjerne. 
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En dejlig sø, hvor cv var anbragt rundt om, 
desværre var der mange fastliggere. 
Dagen efter gik turen atter hjem til Danmark, vi 
var nået ind i juni måned men det er stadig koldt 
i Norden. 
Længslen efter sydens sol kom hurtigt tilbage. 
Inden da skal Cv til Hvalpsund for lidt 
eftersæsoncamping, før vi i oktober skal til 
Sverige på elgjagt, det skal nok også blive dejligt, 
derefter sættes CV under tag til næste forår og 
campisterne går i vinterhi. 

Skrevet og fotograferet af 
Karin og Ole Lisberg. 
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