Lago
Maggiore

I konkurrencen med Gardasøen står Lago Maggiore og de andre norditalienske søer i vore dage
noget i skyggen med hensyn til turisme. Men sådan har det ikke altid været; længe før masseturismen satte ind, var Lago Maggiore, Lugano- og Como-søen målet for mange dannelsesrejser.
Det aristokratiske borgerskab samt kulturpersonligheder som Goethe, Wagner og Lord Byron
har været her og har nydt søernes skønhed og det milde klima - og såmænd også vores egen
H.C. Andersen, hvad man kan læse om i hans rejsebeskrivelser.

- og de andre glemte skønheder

Tekst og foto: Sven Petersen
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Der er rendyrket romantik og mulighed for total afstressning
rundt om de tre smukke søer nord for Milano.

Forventningens glæde
er tit den største...
Efter at vi i flere år på vore ture til Italien har taget et par
dage ved Gardasøen på enten ud- eller hjemrejsen, valgte vi
i år at lade turen gå forbi Lago Maggiore og Lago di Lugano.
Ligeledes valgte vi i år at køre gennem Schweiz. Med overnatninger på en af vore faste overnatningspladser, Seecamp
Derneburg ved Hildesheim og på campingpladsen Park
Camping Lindau am See ved Bodensøen skulle turen sydpå
gennem Schweiz bl.a. gå gennem San Bernadino-tunnelen. I
kortbogen og den øvrige litteratur kunne vi se, at køre-turen
ikke ville volde de store vanskeligheder. Tværtimod ville den
byde på store, landskabelige oplevelser, specielt efter tunnelen. Derfor havde vi beregnet ekstra god tid til,
at der kunne indlægges fotopauser. Dem fik vi ikke brug for!
Hele vejen sydpå havde vejret set lidt truende ud, og efter
vi var kommet ud af tunnelen og havde spist frokost på en
rasteplads og var startet på at køre igen, brød helvede løs.
Med nogle øresønderrivende tordenskrald startede et uvejr,
vi kun sjældent har oplevet før. Vandet stod ned i tove,
samtidig med, at nogle meget voldsomme vindstød truede
med at feje os af vejen - ud over, at afrevne grene og andet
fløj hen over vejen. Til at held fandt vi en rasteplads, hvor
vi kunne søge ”nødhavn” og vente på, at vejret ville bedres.
Og lige så pludselig som uvejret startede, løjede det af igen.
Men den store naturoplevelse på vejstykket med de mange
tarmslyng mellem San Bernadino-tunnelen og Bellinzona har
vi til gode til en anden god gang!
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Camping Lago Azzurro ligger
lige ned til Lago Maggiore.
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Det italienske Schweiz
Den nordlige femtedel af den 212 km2 store Maggiore-sø ligger i Schweiz, mens den største, sydlige del ligger i Italien.
Søen er Italiens næststørste sø - kun Gardasøen er større.
Hjemmefra havde vi besluttet, at vi ville prøve at bo på
både den schweiziske og den italienske side. Men forskellen
er ikke stor, idet kantonen Ticino (på tysk Tessin) er stærkt
italiensk præget.
Vi havde udset os den forholdsvis lille plads Camping Rivabella i Tenero, en lille forstad til Locarno. Denne campingplads er den ene af en 4-5 stykker, som ligger side om side
oppe i Maggiore-søens nordligste ende. Pladsen ligger helt
ned i strandkanten med den flotteste udsigt over søen og de
omkringliggende bjerge. Pladsen bærer præg af, at der nok
ikke er sket de store moderniseringer de sidste 10-15 år,
men toiletter osv. bliver holdt forbilledligt rene. For en halv
schweizerfranc, som et bad koster, kørte vandet så længe,
at vi ikke nåede at opleve, at det slukkede.
Vi boede 3 nætter på Rivabella og brugte pladsen som udgangspunkt for nogle dejlige køreture rundt om den 65 km
lange, smukke sø, som byder på en helt enestående farverigdom og frodighed. De mange storblomstrede magnolier og
fantastisk farvestrålende hortensier ku' gøre én helt misundelig som haveejer.
Som på flere af de andre norditalienske søer sejler der en
hel armada af større og mindre skibe i fast rutefart på Lago
Maggiore og til småøerne i den. Der sejles både på tværs og

på langs af søen. En egentlig færge, hvor man kan få sin bil
med tværs over søen, sejler mellem byerne Intra og Laveno.
Maleriske småbyer ligger hele vejen rundt langs søbredden.
Det er tydeligt, at det er velhavere, som bor i pragtvillaerne
bag de høje hegn, som skal skærme mod nysgerrige blikke,
mens den mere almindeligt bemidlede del af befolkningen
bor oppe ad bjergsiden.
I byen Stresa på søens vestside ligger nogle enormt fornemme
hoteller, hvoraf flere ser ud til at kunne være 100 år gamle
eller mere.

Det rigtige Italien
Da vi flyttede til campingpladsen Camping Lago Azzurro i
Dormeletto i sydenden af Maggiore-søen, følte vi, at vi nu
for alvor var kommet til Italien! Nu skulle man nemlig huske
at medbringe sit eget toiletpapir! Den service skal man jo
som bekendt ikke tage for en given ting på en italiensk campingplads.
Men ellers var denne plads et mega spring i forhold til vores
tidligere plads. Her var en dejlig, stor pool, rene og ordentlige faciliteter. Men det varme vand skulle der betales for
- både til brusebad og opvask. Det er ellers ofte med i
prisen i Italien.
Med Camping Lago Azzurro som udgangspunkt var vi på flotte
udflugter og bl.a. på et spændende besøg på et vinbrug i
Novara-distriktet.

Lago di Lugano
Efter nogle skønne dage i Dormeletto gik turen videre til
Lugano søen, som ligesom ligger klemt inde mellem de 2 større
søer Lago Maggiore og Como-søen. Vi valgte, at bo på den
store, dejlige campingplads Camping Darna i Porlezza den
østlige, italienske ende af søen. Vi måtte en tur tilbage gennem
Schweiz for at komme til pladsen - med paskontrol og kø ved
grænsen. Men det virkede i år, som om de schweiziske toldere
tog lidt mere nonchalant på opgaven, end tidligere - nu hvor
de snart står foran en indlemmelse i Schengen-samarbejdet!?!
Mens vi boede på Camping Darna i Porlezza, tog vi på flotte
ture til Como-søen, som ligger øst for Lugano-søen. I søens
nordlige, lidt fladere ende, hvor bjergene ikke rejser sig stejlt
op fra søbredden, ligger der mange dejlige campingpladser,
ku' vi se. Disse pladser kommer man nemt til via brede motortrafikveje.
Et godt råd til bilister, som vil tage en udflugt rundt om
Como-søen: Gør det med uret, så man har søen på sin højre
hånd. De små og få parkeringspladser, som ligger rundt om
søen, ligger nemlig mellem vejen og søen og kan være svære
at komme over til, når man kører i modsat retning. Specielt
en sommerweekend kan trafikken være meget intens.
Camping Darna ligger helt eventyrligt flot ned til Luganosøen. I vores snart 20-årige campingkarriere har vi aldrig
boet flottere - simpelthen… Bare ærgerligt, at de ca. 20 km
mellem Lugano og Porlezza er et mareridt med campingvogn,
- men det er måske mig, der er en kylling. Men flere steder er

vejen altså så smal, at der absolut kun er plads til én bil med
campingvogn. Vi slap dog helskindet fra det - både den ene
og den anden vej. Vi var dog noget nervøse forud for tilbageturen. Vi fik gode råd af nogle af de mange hollændere, som
var på pladsen: ”Kør om natten eller kl. 5 om morgenen”,
”Prøv om du kan finde en stor varevogn, lastvogn el.lign.
at køre bagved, som kan bane vejen”, osv. Jo, gode råd var
der nok af. Og som nævnt klarede vi det - endda kl. 10 om
formiddagen. Efter nogle herlige dage i det, der af mange
skribenter betegnes som en af Europas smukkeste regioner,
fortsatte vi videre sydpå til nye, spændende campingoplevelser i Verona - bl.a. med en aften i operaen og Venedig,
hvor vi skulle mødes med vores søn og hans kæreste. Gardasøen har fået alvorlig konkurrence som fast mellemstation på
vores fremtidige rejser sydpå i Italien!
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Åbent hus hos Jyderup Camping Center
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Fredag, lørdag & søndag d. 28. til 30. oktober
Fredag “By Night” til kl. 22 og lørdag og søndag kl. 10 til 16.
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Oplev de nye 2006 modeller fra Hobby & Caravelair og de nye fortelte fra Isabella.
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CAMPINGVOGNE, AUTOCAMPERE OG FORTELTE
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FREDAG BY NIGHT
28/10

KL. 10.00-22.00
29/10 LØRDAG KL. 11.00-16.00
0/10 SØNDAG KL. 11.00-16.00
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JYDERUP
CAMPING CENTER A/S
Industriparken 22 . 4450 Jyderup
Tlf: 5927 69 22 . Fax 5927 62 10

www.jcc.dk
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Koldsmindevej 3-5 · 9240 Nibe · 96 71 62 00 · info@nibecaravan.dk
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