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Du danske sommer jeg elsker dig
Skønt du så ofte

Har regnet på mig
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Bestyrelsen:

Træffetider på telefon

Kasserer og Redaktør:
Telefon: 98 16 49 73
Hverdage  16.00 - 19.00

Formand
Knud Vaarning
Vangen  277,  1., 9400 Nørresundby
� 98 17 80 51 - 51 78 11 87
kv41@oncable.dk

Næstformand &
Sekretær
Eva Ehlers
Kongensgade  17, 9400 Nørresundby
� 98 17 85 91
eva.riishede@sol.dk

Bestyrelsesmedlem
Leif Sørensen
Rosevej  6, 9460 Brovst
� 98 23 85 55 - 20 25 20 39
leif.s@mail.dk

Kasserer & Redaktør
Peter Freiheit
Herskindsgade 4, 9000 Aalborg
� 98 16 49 73
freiheit@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem
Verner Sall
Møllevej 2, 9610 Nørager
 � 98 55 20 23
vernersall@mail.dk

NC.’s hjemmeside: www.nordjydsk-camping.dk
Trykning af blad: NØRAGER BOGTRYKKERI  Tlf: 98 55 17 44
E-mail-adresser: Bogtrykker:  post@norager.net

 Oplag: ca. 600 eksemplarer.

Fra venstre: Leif Sørensen,  Eva Ehlers, Knud Vaarning, Peter Freiheit, Verner Sall
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FORMANDEN HAR ORDET

Det var så sommersæson nr 49, der for de fleste er gået og forhåbentlig med en masse dejlige
oplevelser.

Nu er det vintercampisternes tur, og her mangler der heller ikke muligheder for unikke natur-
oplevelser.

Det store jubilæumsstævne er i skrivende stund ikke afsluttet, så mere herom i næste nr.

Vurderingen af de afholdte stævners kvalitet er som altid farvet efter den enkeltes oplevelser,
men som de tilkendegivelser jeg har hørt om, er vurderet, så har man været positivt tilfredse, og

så kan vi alle vel være glade.

Det kan bestyrelsen så også, men vi er opmærksomme på, at fornyelser af stævner af både
hvornår det sker, hvad det er for en slags stævne, og hvilket indhold stævnet har, kan skabe

endnu større interesse for de kommende stævner.

Vi har nogle ideer, som vi går og tygger på, og de vil blive beskrevet mere detaljeret i blad nr.
1-2008.

Men vi kan allerede nu bekendtgøre, at vi arbejder på en udlandstur i 2008, og at Prag erdet
foreløbige mål.

Knud Vaarning

Kære campingvenner

Jeg vil gerne sige hjertelig tak for den venlige deltagelse ved Otto`s bisættelse den 5. juli
2007. Tak for de flotte blomster og pengegaver.

At rejse og nyde campinglivet var en stor glæde i Otto´s liv, og de bedste stunder har været de
„festlige“ dage i Rebild.

Jeg har derimod valgt at lægge campinglivet lidt til side, men jeg vil stadig være et medlem af
campingklubben, og jeg vil glæde mig til nogle hyggelige gåture i bakkerne på besøgsbasis
fremover.

Kærlig hilsen

Lilli
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Aktivitetskalender 2007/2008

Oktober
12. - 14. Oktober - Pølsetur i Rebild.

November
22. November - Film aften - Visse Ladegård.

December
God Jul - Der er ingen arrangementer.

Foreløbig program for 2008

Bestyrelsen arbejder med planlægningen af følgende arrangementer

Februar 2008

OBS OBS 14. februar  2008. Generalforsamling på Visse Ladegård.
Husk at forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen.

Påsken 2008

Påsketræffet afholdes på Safari Camping, Rebild

Kr. Himmelfart 2008

Stævnet planlægges afholdt på Lysabild Camping i Sønderjylland.

Weekend-træf 2008

Stævne planlægges afholdt på Aså Camping

Efteråret 2008

Fællesstævne med DCK

Udlandstur til Pragh
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Sommerlandets størsteSommerlandets størsteSommerlandets største
Her er kvaliteten
virkelig i topklasse...

• Nye campingvogne i alle størrelser
• Kæmpe udvalg i brugte kvalitets-vogne

• Specialværksted med gas-autorisation
• Stort udvalg i campingmøbler og udstyr
• Servicevognen rykker straks ud,

hvis der er problemer med vognen.

www.aabycamp.dk

Her er kvaliteten
virkelig i topklasse...

• Nye campingvogne i alle størrelser
• Kæmpe udvalg i brugte kvalitets-vogne

• Specialværksted med gas-autorisation
• Stort udvalg i campingmøbler og udstyr
• Servicevognen rykker straks ud,

hvis der er problemer med vognen

www.aabycamp.dk

Her er kvaliteten
virkelig i topklasse...

camping- og fritidscenter

Knøsgårdvej 121 • 9440 Aabybro • Tlf. 98 244 800 • Hverdage 9.30-17.30 • lørdag 10.00-13.00 • Søndag 12.00-16.00

Nordjyllands største udvalg i iglotelte!

www.aabycamp.dk

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS
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JØRGENSMINDEVEJ . KLARUP

Nordjyllands førende fritidscenter

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

løgstørcaravancenter
KØR TIL LØGSTØR… Vi har tid til dig!KØR TIL LØGSTØR…

Alle hverdage 9.30-17.30 • Lørdag 10.00-15.00 • Søn.- og helligdage 11.00-16.00

Vi har tid til dig...

LØGSTØR
Caravan Center A/S

Tlf. 98673093

Danmarksvej 18 • 9670 Løgstør • www.logstor-caravan.dk

AUTOCAMPER
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AKTIVITETS BESKRIVELSER

Husk tilmelding skal ske senest 8 dage før træffet til:
Knud Vaarning, tlf. 9817-8051 / 5178-1187 eller Leif Sørensen tlf. 9823-8555 / 2025-2039.
Udførligt program kan ses på vores hjemmeside og udleveres til stævnedeltagerne ved
ankomsten til stævnet.

Pølsetur i Rebild lørdag den 13./10. 2007

Som sædvanlig holdes der igen i år pølse- og promenadetur på Safari Camping i Rebild.
Efter Standerhejsningen kl. 11.00 mødes vi foran købmandsbutikken og turen går mod bålpladsen,
hvor der vil være tændt op i grillen.

Øl og vand kan købes på pladsen, men pølser og hvad dertil hører skal man selv medbringe.

22. november, kl. 19.30:
Filmaften på Visse Ladegård, Vissevej 116, 9210 Aalborg SØ.
Der vil blive vist film om camping mm., og har du nogle billeder, som du mener, at andre kan have
glæde af at se, så tag dem med. Alle er velkommen og klubben er vært ved en kop kaffe og en
ostemad.

Generalforsamling i Nordjydsk Camping
Torsdag den 14. Februar 2008 kl. 19.30 afholdes den årlige generalforsamling i lokalerne på Visse
Ladegård.

Indkaldelse og dagsorden bringes i blad nr. 1-2008

Velkommen til nye medlemmer

Medlem nr.
1271 Lykke & Poul Poulsen Brøndby

Nordjydsk Camping vil gerne byde vore nye medlemmer velkommen i foreningen, og
vi håber at se jer alle til vore arrangementer.
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Et par efterlønneres betragtninger over ACSI campingpladser.

Camping Butterfly, Peschiera del Garda

En mindre plads beliggende centralt i Peschiera i bunden af Gardasøen, hvilket betyder, at stort
set alt i byen ligger i gå-afstand.

Pladsen er kun i begrænset omfang for campister, idet ca. ¾ af de 200 pladser er udlagt til
udlejningstelte, caravans og hytter. Dette medfører en ret uhensigtsmæssig blanding af gæster, når
den største del ikke er vant til de skrevne og uskrevne regler for ophold på en campingplads. Det
kunne bl.a. aflæses af støjniveauet og færdselen på pladsen, som ofte gik i en lige linie gennem de
enkelte pladser.

På trods af dette er pladsen dog et udmærket valg, dels på grund af beliggenhed, rimeligt gode
faciliteter i servicebygningerne, en udmærket restaurant og et supermarked med et udmærket
udvalg af varer – dog igen til ret høje priser.

Pladsen er meget børnevenlig, hvilket også er nødvendig med de mange børn, der er på pladsen.
På grund af de mange udlejningsboliger, og det deraf følgende høje antal børnefamilier, er det
illusorisk at forvente, at man kan få noget vasket – medmindre man vil bruge mange timer på at
vente på, at en af pladsens 2 vaskemaskiner skal blive ledig.

Der bliver ikke afkrævet ekstra for strøm eller bad, men alle der vil bruge swimmingpoolen skal
bære en badehætte, som kan erhverves i supermarkedet for 2 •. Logikken gik lidt hen over
hovedet på mig, når alle skal bære en hætte, men børnene kan springe i vandet med ble på.

Hyggelig og meget venlig betjening – men bestil plads i forvejen hvis du vil være sikker på at
komme ind. Med de relativt få campistpladser er der hurtigt udsolgt, specielt i perioden hvor der
gives rabat op til og umiddelbart efter højsæsonen.

Pladsens beliggenhed gør den til et godt udgangspunkt for ture på begge sider af Gardasøen.

Camping Butterfly
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GudenåCamping Brædstrup
Bolundvej 4 A, Bredstenbro, Nim DK-8700 Horsens

Telefon 75 76 30 70 Fax 75 76 30 03

www.gudenaacamping.dk / info@gudenaacamping.dk

Sindal Camping
Rute 35, Hjørringvej 125

DK-9870 SINDAL
Telefon 98 93 65 30 / Fax 98 93 69 30

www.sindal-camping.dk / info@sindal-camping.dk

Egense Strand Camping
Kystvej 6, Egense

DK- 9280 Storvorde

Telefon 98 31 18 87 / Fax 98 31 01 46

www.egensestrandcamping.dk / egense@dk-camp.dk

Vi byder Velkommen på

Nye store pladser (130 m2-200m2) med 16 amp. strømtilslutning. Kun 100 meter fra
dejlig badestrand og med flot havudsigt. Kvalitetsplads beliggende mellem Sæby og

Frederikshavn. Se flere oplysninger på: www.svalereden.dk.

Nyhed:
64 nye store

pladser med fuld havudsigt !
Ny stor servicebygning.

Frederikshavnsvej 112
DK-9900 Frederikshavn

Tlf. +45 9846 1937

www.svalereden.dk
Hytter med bad

og toilet.
Åben hele året.

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS
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Aftale med Brønderslev Caravan & Trailer Center

Skoene skal pudses, tøjet skal vaskes, bilen skal efterses, men hvad med
campingvognen?

Hvis risikoen for uheld med campingvognen
skal nedsættes, så sørg for at holde den i form!

Fugtskader kan ødelægge vognen, gaslækager kan koste liv og lemmer, og et sprængt
dæk kan blive livsfarligt, både for dig og dine medtrafikanter

Brønderslev Caravan & Trailer Center sørger for at teste campingvognen for din sikkerheds
skyld,

Vi tilbyder: Gastest – Fugttest – Brugtvognstest – Sikkerhedstest og stort eftersyn!

Kontakt Brønderslev Caravan for at aftale tid – test – og pris.
Fra 1. sept. til 28. feb. giver vi 15 % og fra 1. marts til 31. august giver vi 5 % på

arbejdslønnen.

Så, vær go’ ved din campingvogn!

Solnedgang ved Husum, Tyskland
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Senior ferie til Normadiet, Belgien, Holland og Mors, 2007.

Mandag d. 21. maj 2007 kl. 06.00 kørte vi fra Rimmensgård Camping og satte kursen mod motorvejen
sydpå. Det regnede, og det var koldt, så varmen i bilen blev tændt. Efter hvilepause nåede vi
Elbtunnellen, og da den var passeret, kom varmen, så ved næste stop kom vi i sommertøjet. Vi kørte
langt ned i Tyskland, inden vi holdt rast for natten. Trafikken havde været pænt med ganske få
kødannelser. Næste morgen satte vi kursen mod vores bestemmelssted Camping Des Dunes, der
ligger ved byen Dunkerque, Nordfrankrig. Vi blev meget overrasket over, hvor fladt det var omkring
Dunkerque, det lignede Nordholland.

Formål med vores besøg var at se de steder, hvor det engelske ekspeditionskorps i 1940 trak sig
tilbage til England. Der var nu ikke meget at se fra dengang, dog var der et lille museum, som vi
besøgte. På campingpladsen skulle vi da også grille, da vejret var dejlig. Den lille røde gril blev
pakket ud, opstillet og tændt, hvad skete? Flammerne stod op, det var jo ikke meningen, så efter at
grillen blev slukket og afkølet, blev den skilt ad og vi så at brænderen var tæret igennem. Sørgeligt,
ingen grilaften. Ved afrejsen fra pladsen, efterlod vi den ved affaldscontainerne, det var nok ikke
efter bogen, men skidt.

Næste bestemmelsessted var byen Les Andelys,
der ligger ikke langt fra byen Rouen. Kursen blev
sat på vores Navigator, og da vi ikke ville ikke
køre på betalingsveje, kom vi på hele vores tur
igennem mange smukke gamle landsbyer og
skønne landskaber. Før byen skulle vi atter have
benzin på vognen, og vi kørte ind på en tankstation.
Efter at have betalt og skulle køre derfra, siger
Birthe til mig, at der ikke var plads til at dreje ud,
det hørte jeg ikke og kørte. Dog hørte jeg en
mærkelig lyd og bakkede, og ud af bilen for at se
hvad der var sket. Bagenden af campingvognen
havde fået fat i benzinstanderen, der var ikke sket
noget med standeren, men vores vogn havde fået en flænge, MØJ ÆRGERLIGT.

Nå vi fandt da vores campingplads og kunne tjekke ind. Næste dag var vi inde i byen for at proviantere,
og se om vi kunne købe noget tape til at dække revnen i vognen. Vi fandt en forretning, hvor de
solgte havetraktorer m.m. Ak og ve, de talte ikke engelsk, kun fransk, men ved tegnsprog og andre
underlige tegn, lykkedes det, og de fandt en rulle tape til at pakke kasser i. Jeg troede, at jeg kunne
købe rullen, men nej, det var til eget brug, de klippede et stykke af og pegede ud af vinduet på en
forretning, hvor de solgte bøger, der kunne jeg købe en rulle. Med tapen på fingeren kunne jeg gøre
mig forståeligt, så vi havde en rulle med hjem til campingpladsen, og vognen blev nødrepareret.
Pladsen vi var på, lå ned til floden Seinen og ved foden af et lille bjerg på hvis top, Kong Richard
Løvehjerte havde lade bygget en fæstning, der blev den sidste, inden han måtte se sig slået af
franskmændene og måtte tage hjem til England. Der var ikke langt til byen Rouen, som er en smuk
og gammel by. Der var noget nostalgi i at besøge katedralen, for der ligger vikingehøvdingen Rollo
begravet. Det var her, at vikingerne slog sig ned og måske var Rollo fra Nørresundby? Katedralen er
meget smuk som de fleste katolske kirker, og en dag havde vi taget fejl af dagene og troede, at det
var lørdag og var inde i kirken.

Les Andelys ved Seinen
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Vi opdagede, at det var pinsesøndag, og at der var stor messe med efterfølgende altergang. Det var
en dejlig oplevelse at overvære en sådan gudstjeneste. Byen er smuk, med gamle huse og en dejlig
atmosfære, virkelig et besøg værd.

Næste sted på vores tur var ud til invasionskysten, og vi kørte til campingpladsen Renie Mathilde
som ligger kun 4 km. fra strandene. Ad mange små veje, det sidste stykke, var der næsten ikke plads
til modgående, fandt vi campingpladsen og kunne tjekke ind. Nu var vi ankommet til området som
var hovedformålet med vores tur, nemlig at se og betræde de berømte strande, hvor så mange
mennesker måtte lade livet for at befri Europa.

At stå ved Omaha Beach og lukke øjnene, kunne man fornemme de forfærdelige ting, der hændte. I
området ved den store kirkegård med de ca. 8-9000 amerikanske soldater, var der lige blevet opført
et nyt museum. Ved indgangen blev alle visiteret og undersøgt af vagter, terror truslen var tydeligt.
Et imponerende museum med holografisk filmfremvisning på væggene, virkelig et besøg værd. Det
var betagende at se kirkegården med de mange ens hvide kors, på rad og række. Ved mange lå der
friske blomster, så det tydede på, at der havde været slægtninge på besøg. Vi besøgte også Pointe du
Hoc, på hvis top der lå en stor kanonstilling, der kunne beskyde Omaha Beach. 225 mand fra de
amerikanske rangers indtog klippetoppen med stiger fra Londons brandvæsen, 95 mand overlevede!

Det var også imponerende, at det sted hvor de
engelske og canadiske styrker lavede en havn, så
materiel og forsyninger kunne komme ind. Resterne
lå der stadig ude i kanalen. På stedet var der et
museum, der fortalte om, hvordan det blev bygget,
og det var dejligt at få udleveret en skrivelse på dansk
om det hele. En dag kørte vi solo ned til Mont st.
Michel, for at se det smukke og ejendommelige
kloster. Klostret er bygget på en ø af munkene, og
det er meget betagende at se og vandre i dette smukke
kloster.

Vi boede ikke langt fra byen Bayeux, hvor Tapisserie
de la Reine Mathilde, det over 70 m. lange broderede vægtæppe opbevares. Det beretter om erobringen
af England i 1066, og er anbragt bag glasmontre langs væggen i en stor sal. Vi fik udleveret en slags
mobiltelefon, og når vi stod foran de enkelte billeder, blev vi på dansk guidet igennem, fantastisk.
Byen var den første franske by, der blev befriet i 1944.

Som tidligere beskrevet havde vi ingen grill, og i det dejlige vejr manglede vi den. Vi opdagede i
receptionen på campingpladsen, at de havde nogle til gas, og at de ikke var ret store, og vi fik købt
en for kun 40 euro, og så fulgte der også en fransk gasregulator med.

Efter at have set det vi ville i området, gik turen videre. Vi valgte at køre hjemad og lægge turen over
Belgien og ankom til Campingpladsen Klein Strand uden for Brùgge. Brùgge er en meget gammel
handelsby. Rig har den været, dette kunne ses på de mange flotte huse, hvoraf nogle var bladguldbelagt.
I byen var vi på besøg i et diamantmuseum, hvor vi overværede en demonstration af hvordan diamanter
bliver delt og slebet, uhyre interessant. På byens store torv kunne vi sidde ved en af de mange
restauranter og se livet passere forbi.

Mont St. Michel
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Ve-
ster-
vig
Kir-

Turen gik atter videre hjemad, og vi kørte til camping Recreatiepark De Krakeling i nærheden af
Utrecht, Holland. Utrecht er en gammel universitetsby og blandt de mange gamle huse, er der også
en katedral. Dette mesterværk led en krank skæbne, da bygherren havde forregnet sig med hensyn
til beregningerne. Et stor del af kirken styrtede sammen, og i dag står kun tårnet og nederste del af
kirken tilbage, med et stort tomrum i midten. På pladsen er der dog vist, hvor søjlerne havde været.
Dette var nok deres tids byggeskandale. Gennem byen snor der sig en kanal, og langs den er der
mange hyggelige fortovsrestauranter, hvor man kan nyde udsigten og se bådene sejle forbi.

Vi drog igen videre, denne gang til Arnhem, hvor vi havde været mange gange før, da vi deltog i
Airborne marchen. Det var der at historiens største faldskærmsnedkastninger fandt sted. Englænderne
forsøgte i september 1944 at indtage broen over floden Rhinen, og havde det lykkes, var krigen
måske endt noget før. Efter hårde kampe, hvor Arnhem blev meget svært beskadiget, måtte de
trække sig tilbage, efterlade ca. 1800 døde, som i dag ligger begravet i Oosterbeek. Byen og egnen
er virkeligt et besøg værd.

Næste stop blev campingpladsen ved Kruså. En af vores samarbejdepladser hvor vi ville udnytte
den rabat vi kunne få som medlem af Nordjydsk Camping. Men nej de kendte ikke til Nordjydske,
det slog os dog ikke af pinden, vi skulle kun have en enkelt overnatning, inden turen gik til Mors,
hvor vi begge stammer fra.

Campingpladsen ved Nykøbing er dejlig. Ligger ned til fjorden og ikke langt fra byens travle gågade.
Vi besøgte familie og var en tur på Nordmors for at se Skarrehage molermuseum. Der havde vi
aldrig været. Det er sted, der varmt kan anbefales. Her kan man se, hvordan området er blevet skabt
i gennem millioner af år. Et besøg på Dueholm Kloster, hvor der er museum, blev det også til, inden
vores tur blev afsluttet ved vores ankomst til Rimmensgård.

Under turen boede vi på ACSI-pladser og vi har sparet mange penge ved at kunne rejse udenfor den
store feriesæson, og en anden fordel er også, at der var plads overalt.

Birthe og Svend Jensen

Parti fra Utreckt
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Bygholmvej 27,Øsløs, 7742 Vesløs 
Tlf. 97993139  Fax 97993802 

www.bygholmcamping.dk  
e-mail: info@bygholmcamping.dk 

 

Himmerland  Camping
&

Feriecenter
Naturskøn familie plads med svømmehal og sauna
ny servicebygning, legeplads med hoppepude nye
luksus hytter med toilet og bad tæt på fiske søer

og golfanlæg

åben hele året
(vinter halvåret ved bestillng)

Bjørnstrupvej45, Hornum, 9600 Aars
Telefon 98 66 22 22

camping@camping-himmerland.dk
www.camping-himmerland.dk

VI KIPPER MED

 FLAGET

Følgende af foreningens medlemmer
har haft „rund fødselsdag“ i

 2007
Nordjydsk Camping

ønsker Jer hjertelig tillykke:

60 år   668:  Hans Thyssen

60 år 1236:  Arne Christensen

70 år  1270:  Lillian Christensen

75 år   692:  Ejnar Carlsen Thistedvej 546, Vester Thorup, 9690 Fjerritslev
Tlf. +45 98225136 Fax +45 98225512

kj@jamcamp.dk
www.jammerbugtcamping.dk
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Dagbog fra tur til Bodensøen i August 2007

Hvis nogen skulle have lyst til en tur til Bodensøen i Sydtyskland, har vi oplevet nogle spændende
og flotte ting, som vi gerne vil dele med Nordjydsk Camping’s læsere.

Første stop fra Vejle kl. 09.00 om morgenen var helt nede ved Hannover Münden, som ligger ca.
530 km nede i Tyskland. Her ankom vi ca. kl. 17 til en lille, sød campingplads midt inde i byen, og
midt ude i floden. Den hedder Campingplatz Hann. Münden på Tanzwerder 1, D-34348 Hann.
Münden. Alle bygninger i den lille by er bindingsværkshuse, og det er en meget hyggelig by.

Næste lange træk var til Allensbach på Bodensøens vestlige side. Her havde vi egentlig forudbestilt
4 overnatninger på Camping Himmelreich, men det var bestemt ikke noget for os. Pladsen var fyldt
med unge hippier i deres telte og de få campingvogne, der var, var sat op med en meters mellemrum
side om side. Vi blev nødt til at tage til takke med sådan en plads udenfor området, da det var sent
på dagen, og vi kunne ikke løbe an på at få plads et andet sted.

Vi talte med et enkelt hold danskere, og de kom netop fra Bregenz, og der var masser af ledige
pladser, sagde de. Så næste dag forlod vi dette fluepapir og kørte ud af Tyskland og ind i Schweiz
mod Bregenz, som dog ligger i Østrig. Vi kørte helt nede langs Bodensøen på de små veje, for at
undgå motorvejsafgiften, som man skal betale i Schweiz. Det er et utrolig smukt land, og der var
arealer med æble- og pæreplantager overalt. Helt imponerende, vi har aldrig set så mange
frugtplantager på én gang.

Vi ankom til Bregenz ved middagstid og fik to
fine, store pladser, hvor vi kunne slå vores markiser
ud. Campingpladsen hedder See Camping i
Bregenz og kan varmt anbefales. Vi gav 90• for 4
overnatninger, og det var inklusiv varmt bad, ligeså
længe man havde lyst. Der var rent og pænt og vi
fik endda en flaske rødvin, da vi havde betalt ved
afrejsen. I Bregenz er der en teaterscene, der er
bygget ud i Bodensøen. Man spillede Tosca, da vi
var der, men en billet kostede 400 kr. og vi vidste
ikke lige om vi kunne lide opera, så vi kiggede
kun.

Fra Bregenz kørte vi så ud og så de forskellige ting, vi havde planlagt hjemmefra. Det var lidt drøjt,
og det var nærmest 3 heldagsture, men det blev besværliggjort af, at vi ikke ville på de schweiziske
motorveje. Der er dog dejlige cykelstier i hele området, så man kan sagtens blive i byen.

Første udflugt var til Schaffhausen igen i den vestlige del af Bodensøen, hvor vi egentlig kom fra.
Her er Rheinfall, som er et kæmpe vandfald, hvor der strømmer 600 kubikmeter vand gennem i
sekundet.

Næste stop den dag var øen Mainau, som er en Paradis Ø, med masser af blomster af alle mulige
sorter. Et kæmpe stort område i stil med Jesperhus Blomsterpark, blot meget større. Øen ligger ud
for Konstanz i den tyske del af byen. Det er meget nemt at finde – der er skilte overalt i byen.

Bodensøen
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Fra Mainau sejlede vi over Bodensøen til Meerburg, så vi på den måde kom til at køre på den tyske
side af Bodensøen og tilbage til Bregenz, som jo stadig ligger i Østrig.
Man skal huske passene, når man kører tur, for man passerer Tyskland, Østrig, Schweiz og måske
Liechtenstein, når man kører rundt om Bodensøen.

Næste dagstur var til byen Lindau, som faktisk også ligger på en ø på den nordlige del af Bodensøen.
Ca. 20 km. derfra ligger byen Friedrichshafen, hvor Graf von Zeppelin byggede sit første luftskib.
Der er et museum i byen, hvor man kan se alt om Zeppelin. Hver dag svævede en luftballon ud over
Bodensøen, og den kom altså fra Friedrichshafen.

Tredje tur gik til et højt bjerg i Schweiz. Det
hedder Säntis og ligger i nærheden af Appelzell
og
St. Gallen. Säntis er 2500 m. over havoverfladen,
og der går en svævebane helt op til toppen af
bjerget. Det var en fantastisk oplevelse. Ved
parkeringspladsen inden svævebanen ligger et lille
alpemejeri, hvor vi købte lidt alpeost. Selve turen
gennem de schweiziske alper var så fantastisk
smuk. Helt ubeskrivelig. Vi var oppe over skyerne,
og der var kun 2 gr. varme deroppe.

Nu forlod vi så Bregenz for at begive os ad de
små veje nordvest over. Vejrudsigten lovede regn,
hvor vi var og godt vejr mod vest. Vi kørte op i
Schwarzwald området og fandt en hyggelig lille
campingplads i Bad Herrenalp. Midt ude i
bjergene og midt i de store skovarealer.
Her fik vi vasket lidt tøj og handlet lidt ind og
havde en stille og rolig overnatning her.

Næste dag kørte vi videre og ville over til Rhinen.
Vi besluttede os for at køre helt til Rüdesheim,
og da vi var på den „forkerte“ side af Rhinen, skulle vi naturligvis sejle over til Rüdesheim fra
Bingen. Vi fandt hurtigt campingpladsen og fik igen to dejlige pladser. Her mødte vi for første gang
masser af danskere, selv campingindehaveren talte dansk.

I Rüdesheim skal man opleve Drosselgasse med alle restauranterne med levende musik dagen lang.
Desuden var der vinfest i byen, så på torvet var der en scene også med musik og dans og masser af
bægerklang. Der går der en svævebane fra byen op til et mindesmærke som hedder Niederwald
Denkmal, og deroppe fra er der en fantastisk udsigt ud over Rhinområdet.
Her blev vi et par dage.

Turen gik nu til Koblenz, hvor vi fandt Campingplatz Rhein-Mosel Freizeit, Schartwiesenweg 6 D-
56070 Koblenz. Den ligger lige ud til Deutsches Eck, hvor Rhinen og Mosel mødes. Fra pladsen
sejler en lille båd over til den gamle bydel, og der kan man få mange timer til at gå i alle de små
gader, og der er masser af spisemuligheder og forretninger at se på. Et dejligt sted.

Fortsættes side 21

Der er koldt på toppen
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COMMODORE CLASSIC CAPRI LUX BLUE

Jydsk Camping Industri A/S

oplyser om nærmeste forhandler på

tel. 75 82 07 55

e-mail: info@isabella.dk

www.isabella .net

COMMODORE ALPHA ROYAL

124x90mm Nordjydsk Camping.indd   1 16/02/06   12:56:08

Læsøvej 5 8800 Viborg Tlf. 86 62 26 44 Mobil 30 63 56 48

E-mail: campinterior@firma.tele.dk www.campinterior.dk

. . .

.

DANSK CAMPING INTERIØR

Syning af pyntegardiner

Polering af campingvogne

Ombetrækning af hynder

Kantsyning af tæpper

Nu også specialsyede sengetæpper

Specialsyede springmadrasse lr efter dine måefter dine mål
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

***  SAFARI CAMPING  (915)  ***
Rebildvej  17,  Rebild,  9520  Skørping
Telefon:  98 39 11 10  Fax:  98 39 17 94

Åben: 1/1 - 31/12    http://www.dk-camp.dk/safari   e-mail:  safari@dk-camp.dk

Er livet trist så bliv campist

Dokkedal
Camping

når camping er bedst!

Kystvej 118, Dokkedal
9280 Storvorde

Tlf. 98 31 11 71        Fax 98 31 11 25

Åben hele året

Se vores hjemmeside:
www.dk-camp.dk/dokkedal
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Fortsat fra side 18

På vej op til Koblenz kørte vi langs Rhinen og passerer Lorelei, hvor sagnet siger, at hun sad og sang,
og det var så smukt at skibene stødte på grund. Lorelei sidder som statue på stedet.

Det begyndte dog at regne fælt ved 20-tiden i Koblenz, og det tog til i løbet af natten. Stadig næste
morgen silede det ned, og vi drog igen nordpå.
Denne gang tog vi et ordentligt hug på motorvejen, og man havde lovet høj vandstand ved Hamburg,
så vi frygtede det værste. Det regnede enormt, da vi nåede Hamburg, men lige nord for kom solen
igen, og vi besluttede at droppe ind til Helmuth i Bad Bramstedt.
Han haltede og havde meget ondt i hoften, og han havde haft en stormskade, hvor et stort træ var
knækket ned over toiletbygningen. Han måtte udskifte 3 tagplader, så det kunne have gået meget
værre.  Vi cyklede ind til byen og spiste på kineserrestaurant denne sidste aften på vores 12 dage
lange tur. Det kan varmt anbefales at tage denne tur.

Hilsen Palle og Margrete

 Ny aftale med Nibe Caravan center.

Skoene skal pudses, tøjet skal vaskes, bilen skal efterses, hvad med campingvognen?

Hvis risikoen for uheld med campingvognen
skal nedsættes, så sørg for at holde den i form!

Fugtskader kan ødelægge vognen! Gaslækager kan derudover koste liv og lemmer!

Nibe caravan center sørger for at teste campingvognen for din sikkerheds skyld:

Vi kan tilbyde:
Gastest
Fugttest

Brugtvognstest
Sikkerhedseftersyn

Stort eftersyn

Kontakt Nibe Caravan Center for at aftale test og pris.
Fra 1. sept. til 28. feb. giver de 15 % rabat – fra 1. marts til 31. aug. giver de 5 % rabat, ikke på materialer, men på eftersynet.

Så, vær go’ ved din campingvogn
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HVAD KOSTER DET
Ægtepar 280,- kr.
Enlige 235,- kr.
Pensionister  Ægtepar 220,- kr.
Pensionister  Enlige 190,- kr.

Ungdomsmedlemmer  ( 18-22 år ) 175,- kr.

Passive (Uden pas) 90,- kr.

Ekstra pas 65,- kr.

********************************************************
HVAD FÅR DU / I

International Campingpas – Medlemsblad
Rabat på FALCK+ og på samarbejdspladser

Et knagende godt sammenhold og nye venskaber

Undertegnede ønsker optagelse i
Nordjydsk Camping

Navn:

Adresse:

Postnr. & By:

Fødselsdag – År:

Telefon: Dansk (EU) pas nr.:

Ægtefælles / Samlevers navn og fødselsdato:

Medlem hos Falck   �    Metax  �

Kontingentbetaling kr. Foreningens adresse:
Medfølger på check  � Peter Freiheit
Er overført til bankkonto Herskindsgade 4
7117 - 0104906  ����� 9000 Aalborg

Tlf.:  98 16 49 73
Indmeldt (Dato)
Udfyldes af kassereren
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Autocampere: Dethleffs og Sunlight 

Campingvogne: Hobby, Dethleffs, 

Fendt og Caravelair. Fortelte: Isabella 

og Ventura. Teltvogne: Combi-Camp. 

Trailere: Brenderup. 

Alt i campingudstyr, outdoortøj, 

campingmøbler, grill m.m.

www.nibecaravan.dkTa’ til Nibe

NordjyllandsNordjyllands
store campinghus

Mobilt serviceværksted
Har du problemer i campinglandet, står 
vores servicevogn klar til udrykning.

            www.NibeCaravan.dk
            www.NibeCaravan.dk
Altid opdateret med gode tilbud!

ĴALT TIL CAMPING
ĴALT TIL CAMPING

Åbent hele året.Hverdage 10.00-17.00Lørdag/søndag 11.00-16.00

Medlem af Camping-

branchens garantifond og 

reklamationsnævn
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