
Det var et tip i www.campingferie.dk's debat-
forum fra en begejstret campist, der bragte os
på sporet af Naturcamping Spitzenort i Plön i
Schleswig-Holstein. Jeg var inde og kigge på
pladsens hjemmeside - www.spitzenort.de
- og fandt ud af, at det da vist ville være den
perfekte plads for os at holde vores efterårsferie.

Jeg ringede til pladsen en fjorten dages tid før ferien for at
sikre mig, at der ikke var booket helt op i uge 42. Stor var
min forbavselse, da den unge dame kort efter min præsenta-
tion på mit bedste skoletysk slog over i dansk - godt nok med
lidt accent, men alligevel! Og jo, vi ku' rolig dukke op. Der
skulle også nok være plads til os, endda langs med søbredden.
Det var i øvrigt samme unge dame, der tog imod os, da vi
ankom til pladsen.

Pladsen
Naturcamping Spitzenort ligger på en odde ud i Grosser Plöner
See. Af pladsens ialt 235 parceller ligger omkring 60 direkte
ned til søbredden. Det har vi aldrig set før! Fra pladsen ind
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til butikkerne i byen er der små 2 km. Da vi besøgte pladsen i
uge 42, kunne det ikke skjules, at man var ved at lukke ned for
vinteren. Paller, brugt som gulve i forteltene, blev samlet og
kørt væk, butikkens varelager var droslet ned på lavt blus osv.
Dog kunne man hele ugen købe det lækreste, nybagte morgen-
brød, ligesom der var åbent og varme på alle servicebygninger.
Pladsens Restaurant Seeschwalbe havde ligeledes åbent et
par timer hver aften. Toilet- og badefaciliteterne på pladsen
er i øvrigt af en helt usædvanlig standard, hvilket også har
ført til, at den tyske campistorganisation DCC's inspektører
har givet pladsen højeste karakter. Det ville vi også ha' gjort!
Det var tydeligt, at der ikke er mere end ca. 125 km at køre
fra den dansk/tyske grænse til denne naturperle. Ud over nogle
få tyskere var det danskerne, der dominerede. Efter nummer-
plade-rammerne at dømme mest jyder. Dem, vi nåede at hilse
på, fortalte, at de havde været her før - og at de bl.a. kom
på grund af pladsens helt unikke beliggenhed. Flere havde
medbragt hele deres lystfiskerudstyr.
For børnene er der et meget imponerende, indendørs legeland
med alle tænkelige aktiviteter til at fordrive tiden med på en
regnvejrsdag. Men ellers lægger pladsen helt klart op til et
aktivt, udendørs liv. På pladsen kan man leje cykler, kanoer
og kajakker. Vi fik at vide, at disse ting blev brugt flittigt i
sommertiden. Her i efteråret var der ikke så meget gang i den,
selv om der da var et par kanoer på søen flere af dagene.
Der er et par badebroer ud i søen, så jeg gætter på, der er et
livligt badeliv her om sommeren. Alt det, man ellers er vant

til at betale ekstra for andre steder, er her inkluderet i plads-
gebyret, fx varmt vand i de separate vaskekabiner, i brusebadet,
i køkkenet osv. Der er masser af ampere på alle strømstandere
(der stod 16A på stikkene), så vi havde ikke problemer med
at køre vores Truma Ultra-Heat på 1000W, samtidig med at vi
havde gulvvarmen tændt (250W) samt bryggede kaffe uden at
tænke nærmere over det.
Alle parceller på pladsen har mulighed for at blive koblet på
pladsens kabel-tv for mellem 9,- og 10,- kr. om dagen.
Kabelruller i alle længder er inkluderet i prisen. Man har her
adgang til 12 (tysksprogede) kanaler i meget høj kvalitet,
fandt vi ud af. På nogle af parcellerne er der mulighed for
direkte tilslutning af vand samt spildevandsafløb.
Skulle man have behov for at surfe på nettet, sende eller tjekke
e-mail, mens man er på ferie, står 2 pc-arbejdspladser til cam-
pisternes rådighed på Naturcamping Spitzenort.

Landskabet
Byen Plön, som ligger i det, man kalder Naturpark Holsteinische
Schweiz, er omgivet af ikke mindre end 16 større og mindre,
navngivne søer. Området er en typisk istidsdannelse og er
stedvis ret kuperet - deraf hentydningen til Alpelandet. Skal
man finde en dansk parallel, må det nok være egnen omkring
Silkeborg-søerne, der kommer nærmest. Her er utrolig smukt.
At vi var utrolig heldige med vejret i den forlængede sen-
sommer, gjorde jo ikke oplevelsen mindre.
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Adresse:

Naturcamping 
Spitzenort
Dipl.-Ing. Achim Kuhnt
Ascheberger Strasse 76
D-24306 Plön/Holstein

Tlf. +49 (0)4522/2769

www.spitzenort.de

Info@spitzenort.de
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Vejret var perfekt
til cykel- og bil-
ture i området
samt slentreture
i den hyggelige,
gamle by, hvis
forhistorie er
nært knyttet
til det danske
kongehus.
Hjemmefra havde

vi læst, at turist- og naturorganisationerne i området har an-
lagt et vidt forgrenet net af cykel- og vandrestier, bl.a. en dejlig
rute rundt om Grosser Plöner See. Så hvad var mere naturligt
end at tage vores 7-gears ”full-size” cykler med! Et godt valg!
Med vore campingfoldecykler havde vi nok ikke med deres kun
tre gear klaret bakkerne på sydvestsiden af søen. Brochurerne
siger, ruten er 37 km lang; naboer på campingpladsen har med
cykelcomputer målt strækningen til godt 42 km. Min bagdel
mener, at det nok mere er i retningen af 75 km!
På ugens flotteste dag med sol fra morgen til aften fra en
skyfri himmel klarede vi turen rundt om den store sø på godt
5 timer - men så var vi også godt ømme i hele skroget bag-
efter. Store dele af ruten løb langs med søbredden, mens den
andre steder gik gennem skoven, der stod i sin flotteste efter-
årsdragt i alle nuancer af rødt og orange.
Dagen efter blæste det ret kraftigt, så da blev nogle af de
mange andre søer og småbyer i stedet besøgt i bil - bl.a. den
charmerende kurby Malente-Gremsmühlen. En planlagt tur med
en af turbådene, som på denne tid af året endnu sejlede på
søerne, blev udskudt til næste gang, vi besøger Plön.
Dele af Grosser Plöner See og områder på land er udlagt som
naturbeskyttelsesområde, hvilket betyder, at man af hensyn til
først og fremmest fuglelivet ikke må gå eller sejle her - heller
ikke med ”rugbrødsmotor”. Bl.a. har man noget så sjældent
som ynglende havørne. I hele Holstenske Schweiz skulle man
ifølge en opslagstavle ved søen i 2002 have talt 22 ynglende
par. På vores cykeltur rundt om søen så vi pludselig mellem
Sepel og Godau to styk, som kredsede tæt hen over hovedet
på os. Efter at have tjekket det i vore opslagsbøger, efter vi er
kommet hjem, er vi helt sikre på, det var havørne, vi så. En
halv time senere så vi på 100 meters afstand 4 fiskehejrer på
én gang, der var på fisketur i et moseområde. Cyklen er et
dejligt transportmiddel, når man skal opleve naturen! På turen
søen rundt passerede vi 4-5 forskellige, andre campingpladser,
men vi var enige om, at ingen af dem lå så flot som vores
plads, Naturcamping Spitzenort.

En gentagelse værd
Det kan ærgre os, at vi ikke langt tidligere i vores campingliv
har været opmærksomme på denne enestående naturperle blot
små to timers kørsel fra Frøslev-grænsen eller godt en times
kørsel fra Puttgarden. Når vi kommer tilbage hertil igen, kunne
det være dejligt, om parcel nr. 113 var ledig. Så vil vi igen
bakke Hobby'en helt ned til søbredden, så vi ud af bagvinduet
fra tidlig morgen kan se lappedykkerne, ænderne, svanerne og
alle de andre fugle fouragere, mens vi selv sidder og nyder
campingpladsens friskbagte morgenbrød.

Vores udsigt fra rundsiddegruppen.
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