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2019 Petrat’s On Tour  

Opvarmning til Sommertur. 

 

 

Lige nu overvejer vi, om vi skal tage en nogle 

dage rundt i landet lige syd for os. Vi har endnu 

ikke besluttet os for, hvor det skal gå hen. Jeg 

tror vi lader vejret bestemme, om vi kører mod 

sydøst, sydvest, eller vi dropper turen, og ven-

ter til vores lange ferietur? 🤔 
 

Her fredag har vi så besluttet os for, at tage på 

tur for af se, om vi nu har fået alle tingene i 

Camperen, så vi er klar til vores drømmerejse, 

Italien Rundt. 
 

Først skal vi lige besøge vores barnebarn Luka, 

som holder 6 års fødselsdag i dag lørdag. 😍 
 

Vi har besluttet os for, at dele de lange stræk til 

og fra Mosel i 2 stykker, og så tage små etaper, 

mens vi er ved Mosel. 

Vi vil prøve at lægge nogen af opholdene ved 

Vinbønder, og se om det er noget for os. 

 

 Turen som den. Ikke helt efter planen. 😉 
 

tirdag, den 7. maj 2019: 

Etape 1: Flensburg til Wahlsburg-Lippoldsberg (D) 

Afgang: 23.777 km - Ankomst: 24.220 km   -   Dagens etape: 443 km. 

 

Efter vi havde fået gas og købt lidt ind, kunne vi begive os ud på første del af turen, som var en 

ren transport ad A7, indtil vi passerede Hannover. Her drejede vi fra og kørte på flotte mindre 

veje frem til målet. Det var en fantastisk flot tur gennem det bakkede landskab og med mange 

skovstrækninger. Og helt fantastisk da vi kom frem til WeserBergland. Vi fandt let frem til Cam-

perpladsen ”Landhotel zum Anker”, hvor vi parkerede med ”snuden” helt ud til floden Weser, og 

med udsigt til den lille kabelfærge, som transporterede biler og passagerer over floden. 😊 

  
På vej ind i en af de nye underføringer ved Hamborg Snowdome og Riesenrad i Bispingen 

  
Gennem det flotte landskab på vej mod Weser Bergland 

https://da.wikipedia.org/wiki/Weserbergland
https://www.campercontact.com/de/deutschland/hessen/wahlsburg/8831/landhotel-zum-anker
https://www.campercontact.com/de/deutschland/hessen/wahlsburg/8831/landhotel-zum-anker


  
Det flotte Weser landskab Kabelfærgen over Weser ved Landhotel am Anker 

 
Camperpladsen ved ”Landhotel am Anker” – Wahlsburg-Lippoldsberg 

 

onsdag, den 8. maj 2019: 

Etape 2: Wahlsburg-Lippoldsberg til Graach an der Mosel (D) 
Ankomst: 24.599 km    -   Dagens etape: 379 km. Turen indtil nu: 822 km. 

 

Dagens etape startede ad de mindre veje langs Weser og gennem det skovbevoksede og bakkede 

terræn frem til Kassel, hvor vi kørte gennem byen og over på Autobahnnettet. Efter nogen tid kør-

te vi igen over på landevejene og kom ind i Rheinland-Pfalz. Da vi kom tættere på Rhinen, fulgte 

vi igen Autobahnen, indtil vi kunne dreje ned mod Mosel, hvor vi kørte ind på ”Sun Park Wohnmo-

bilpark” i Graach an der Mosel. Her fandt vi en plads i første række med ”snuden” helt ud mod Mo-

sel. Vi havde kun ”Mosel Radweg mellem os og de mange pramme og turistbåde, der sejlede forbi 

os på Mosel. 😘 

  
 

Gennem Weser Bergland 

 

  
 

https://www.campercontact.com/de/deutschland/rheinland-pfalz/graach-an-der-mosel/9432/sun-park-wohnmobilpark
https://www.campercontact.com/de/deutschland/rheinland-pfalz/graach-an-der-mosel/9432/sun-park-wohnmobilpark


  
Fremme ved Mosel 

  
Mon det bliver til hvidvin Smalle gader ved Mosel 

 

torsdag, den 9. maj 2019: 

Etape 3: Graach an der Mosel via Longuich til Trarben-Trabach (D) 
Ankomst: 24. 730 km    -   Dagens etape: 131 km. Turen indtil nu: 953 km. 

Der var regn i luften, da vi kørte fra Camperpladsen i Graach an der Mosel. Inden vi kørte langs 

Mosel, fik vi tanket i Bernkastel-Kues. Da der var vejarbejde i Bernkastel-Kues, valgte vi en alter-

nativ vej, som ledte os ud gennem vinmarkerne, inden vi fandt tilbage til vejen langs Mosel. Efter 

at have kørt gennem mange små vinbyer i regnvejr, nåede vi frem til Weingut Feiten i Longuich. 

Den så hyggeligt ud, men da der ikke var sightseeing muligheder i nærområdet, og vi ikke havde 

godt af, at sidde og smage på vin en hel dag, besluttede vi os for at køre tilbage langs den anden 

side af Mosel, måske til Cochem. Her blev vi ledt ud på en omkørsel, hvor det var ren bjergkørsel, 

med hårnålesving, inden vi igen nåede ned til Mosel ved Trarben-Trabach. Nu i tørvejr, så vi kørte 

ind på Moselstellplatz, hvor vi fandt en fin plads. Senere gik vi en tur ind til Traben-Trarbach i det 

dejlige solskin. 😎 

  
I udkanten af Graach an der Mosel Bernkastel med vinmarker bag 

   
Mosel i gråvejr En af de kønne Mosel vinbyer Vinmarkerne er i vækst 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bernkastel-Kues
https://www.campercontact.com/de/deutschland/rheinland-pfalz/traben-trarbach/18665/moselstellplatz
https://de.wikipedia.org/wiki/Traben-Trarbach


  

   
Cyklister på Mosel Radweg Udflugtsskib på Mosel Wohnmobil Stellplatz Traben-Trarbach 

 

fredag, den 10. maj 2019: 

Etape 4: Traben-Trarbach  til Graach an der Mosel (D) 
Ankomst: 24.759 km    -   Dagens etape: 29 km. Turen indtil nu: 982 km. 

Det blev en flot dag med solskin og lidt skyer, så vi besluttede os for, at køre tilbage til Graach an 

der Mosel. Her brugte vi dagen på en cykeltur langs begge sider af Mosel, og et nærmere kik på 

Bernkastel-Kues. Vi troede de kun var et par hurtigt oversete Mosel-byer, men på cykel kunne vi 

dykke ind i Bernkastel, og hvilken fantastisk flot oplevelse vi fik. Det er ikke sidste gang, vi stop-

per, for at se på de gamle gader i Bernkastel. Tilbage ved Camperen hyggede vi os i solen. 😎 

   
På vej fra Traben til Trarbach 

   
”Brusene” mod vores Camper Et kæmpe krydstogtskib På cykeltur 

  
Torvet i Bernkastel – Flotteste by ved Mosel 



   
På rundtur i Bernkastel 

   
Videre rundt i Bernkastel Haveje- og Moselkönigin 

 

lørdag, den 11. maj 2019: 

Vi blev i Graach an der Mosel (D) 
 

Der var meldt regn det meste af dagen, så vi blev på den fine Camperplads i Graach an der Mosel, 

og kunne se ud til prammene og de få udflugtsbåde, der sejlede forbi. Mens jeg sad og kiggede ud 

i regnen, kom jeg til at tænke på det forestående Folketingsvalg, og satte det sammen med et 

skilt, vi så i Bernkastel. 🤔 

Her stod: 

”Beim Wein ist es wie in der Politik. Man merkt erst hinterher welche FLASCHEN man gewählt hat” 

 

  
Hvor har husejeren dog ret! Vores Camper ”Haveje” med snuden mod Mosel 

   
Rundkørsel i Zell am Mosel Krydstogt Veteran 

 

søndag, den 12. maj 2019: 

Etape 6: Graach an der Mosel til Bacharach (D) 
Ankomst: 24.937 km    -   Dagens etape: 178 km. Turen indtil nu: 1.160 km. 

 

Nu er det tid til at drage videre, og begynde turen hjem, så vi kan nå et møde med Danbo på ons-

dag. Vi fulgte Mosel hele vejen ud til udløbet i Rhinen, og fortsatte langs Rhinen til Stellplatz Son-

nenstrand, Bacharach. Vi nød de flotte gamle byer, og senere den flotteste af dem alle, Bacha-

rach. 😊 

https://www.campercontact.com/de/deutschland/nordrhein-westfalen/bacharach/74813/stellplatz-sonnenstrand
https://www.campercontact.com/de/deutschland/nordrhein-westfalen/bacharach/74813/stellplatz-sonnenstrand
https://de.wikipedia.org/wiki/Bacharach
https://de.wikipedia.org/wiki/Bacharach


Om eftermiddagen gik vi en tur i byen, og kiggede lidt på det store Middelaldermarked, som af-

holdtes på engen mellem byen og Rhinen. 

   
Vin terrasser Undervejs langs Rhinen 

 

   
 

Stemningsbilleder fra Bacharach – Kønneste by ved Rhinen 

 

   
 

 

mandag, den 13. maj 2019: 

Etape 7: Bacharach til Bremen (D) 
Ankomst: 25.396 km    -   Dagens etape: 459 km. Turen indtil nu: 1.619 km. 
 

Vi fulgte Rhinen til Koblenz, hvor vi kørte over på den anden bred og videre op mod Bonn og Køln. 

Undervejs så vi resterne af broen ved Remagen (Slag ved WWII). Da vi kom frem til A2, skulle vi 

dreje mod Hannover, men med 4 km ”Stau”, så lavede vi planen om og kørte til Camperpladsen 

”Am Kuhhirten” i Bremen (En af vores favorit-byer). Efter frokosten gik vi langs floden Weser ind 

til Altstadt, hvor vi nød byen og en enkelt Paulaner Dunkel Ur-Typ. 😋 

 

   
På vej langs med Rhinen 

 

   
Langs Rhinen Morgendis ved Rhinen 

 

Resterne af Broen ved Remagen - vest 

https://www.campercontact.com/de/deutschland/niedersachsen/bremen/8478/reisemobilstellplatz-am-kuhhirten
https://www.paulaner.de/produkte/bierspezialitaeten/ur-dunkel/


   
Weser Paulaner Münchener Ur-Dunkel Paulaner Biergarten 

   
Bremen Altstadt Chico med Stadtmusikanten 

 

tirsdag, den 14. maj 2019: 

Etape 8: Bremen til Flensburg (D) 
Ankomst: 25.714 km    -   Dagens etape: 318 km. Turens længde i alt: 1.937 km. 

Vi kom let ud af Bremen, men på Autobahnen, var der lange køer af lastbiler ved afkørslerne ind 

til Bremen. Flere steder holdt de i 2 af de 3 baner. Ellers gik det let frem til Hamborg, hvor der var 

10 km kø for at komme gennem Elbtunnel. Her kørte vi ad alternative ruter gennem Hamborg, og 

fandt frem til A1 og videre ad A21 og B205 frem til A7 nord for Hamborg. Nu gik det ”gelinde”, til 

vi var hjemme hos IMC i Flensborg, hvor vi fik Camperen gjort klar til den store tur ”Italien Rundt” 

   
Polizei & Zoll i aktion med 17 biler Der tømmes for vand De 4 campere her kan sagtens købes 

for det denne Aston Martin koster i € 
 

Tak for turen 😘: Vi har nydt turen, selv om der var lidt regn ind imellem. Vi har slappet dejligt 

af, og er nu klar til den lange tur, Italien Rundt. 😎 

Kære Karin tak for turen, og at vi rigtig kan hygge os sammen. 😍 

 
 

 

 

 
 

Sådan erindret – 

Ejlif S. Petrat-Laursen 

 

”My Hobby is my Castle” 
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