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Rejsebeskrivelse
IMC´s tur til Sortehavet 

 foråret 2013 

Alle de dejlige deltagere. (foto: Jens Jørn) 

15-05-13  Dresden.

Vi har haft en dejlig tur ned gennem Tyskland, 
og i går nåede vi så Dresden, hvor IMC´s for-
årstur begynder. Vi havde en dejlig dag med en 
rundtur i den flotte by. Ikke så sært at den også 
kaldes for Tysklands Venedig. 
I dag har vi været en tur ude ved Luisenhof, in-
den vi kl.16 skulle mødes med hele rejseholdet  
til første ”blå time”.
Alle er kommet godt frem til camperpladsen i 
Dresden. Klaus og Jutta har meldt afbud til tu-
ren, og Lene og Hugo har overtaget ansvaret for 
turen.  Alle lover at bakke op om de nye turle-
dere, og vi starter med en gang fællesspisning 
på pladsen.

Første ”blå time”



16-05-13  Camping Hana.
 

Afgang mod Sortehavet. Første stop er Brno i 
det sydlige Tjekkiet. Motorvejen fra Prag til 
Brno er ganske forfærdelig, og alt er sat godt på 
plads i camperen, inden vi når frem til Camping 
Hana, som ligger ca. 20 km fra Brno. 

17-05-13  Budapest i Ungarn.

Næster stop er Budapest i Ungarn. Vejen dertil 
er ikke blevet spor bedre, siden vi var der i ef-
teråret. 
På Haller Camping, hvor vi holder, er der fyldt 
op med mennesker og hunde, som skal deltage i 
en hundeudstilling om søndagen. Det giver nog-
le lidt negative oplevelser for de første, som an-
kommer til pladsen; men efterhånden redes trå-
dene ud, og alle får tildelt en plads. 

(foto: Jens Jørn) 

Der bliver handlet ind i det nærliggende ind-
købscenter. Det er pinse, og vi er ikke rigtig klar 
over, hvor meget forretningerne i Ungarn har 
åbent i den forbindelse. 

18-05-13 Rundtur i Budapest.
 

Det er pinselørdag, og dagen er  til egen dis-
position. De fleste vælger en eller anden form 
for tur rundt i Budapest.
Vi tager en On and Off bus og ser på byens stør-
ste seværdigheder. Vejret er fint, og vi har en 
dejligt tur.

(foto: Jens Jørn) 

Det er Birthe og Verners 45-års bryllupsdag, og 
Verner har i den anledning inviteret alle på gul-
lasch og pandekager på campingpladsens res-
taurant. Vi bydes velkommen med et glas cham-
pagne, og Verner holder en flot tale for Birthe, 
inden vi går i gang med den dejlige middag. 
Rigtig hyggelig festaften.
 

 

19-05-13  Hajuszoboszlo

Vi forlader Budapest og kører til Hajuszo-
boszlo, en lille kurby i det østlige Ungarn.
At køre dertil er som at køre en tur på den nord-
jyske motorvej. Der er næsten ingen trafik. 
(Måske p.g.a. Pinsen?) 
Godt middag er vi fremme i Hajduszoboszlo, 
hvor vi holder på termalbadets campingplads. 
Hele den lille by er bygget op omkring termal-
badet, som er EU´s største. 



Da vi ankommer, er der byfest med boder og 
musik overalt,  så der er nok at se på. Vi finder 
en lille fortovsrestaurant lidt væk fra den meget 
høje musik, hvor vi nyder vores aftensmad i det 
fine vejr. 

20-05-13 Hviledag

Hviledag før turen går videre til Rumænien. 
Nogle skal prøve termalbadets forskellige facili-
teter. Jørgen og jeg cykler en lille tur rundt i 
omegnen.
Campingpladsens restaurant reklamerer med le-
vende musik og ungarske specialiteter til aften. 
Det prøver vi. Der er mange mennesker i den 
hyggelige restauranten og stemningen er god.

Der blev motioneret flittig på turen

21-05-13   Til Gilau i Rumænien

Vi forlader Ungarn og kører ind i Rumænien. 
Det hele virker lidt ørkesløst lige efter grænsen. 
Et nedlagt atomkraftværk, forladte bygninger 
og huse i en elendig forfatning; men efterhån-
den som vi kommer længere ind i landen, duk-
ker der et flot afvekslende landskab op med 
bjerge, opdyrkede marker og en masse små 
landsbyer. Der går hyrder på markerne og vog-
ter deres får og køer. Vi skal også lige vænne os 
til hestevognene på landevejen. 

I vejkanten er der adskille boder med frugt og 
grønt, kurvevarer, stentøj, broderede ting og 
havenisser. 



Det ser noget fattigere ud her end i Ungarn. Vi 
møder gamle, forslidte koner med hovedtør-
klæder og sorte forklæder. Jeg mindes min mor-
mor fra min barndom. 
Da vi når frem til campingpladsen i Gilau, har 
det regnet så meget, at græsset er for blød til vo-
res tunge vogne; men der er heldigvis ikke så 
mange campister på pladen, så  alle kan holde 
på fordelingsvejene. Det er en rigtig nydelig 
campinglads med en pæn toiletbygning og en 
lille restaurant med fin betjening og dejlig mad. 
Håber dette er standarden for de rumænske 
campingpladser.

22-05-13 Videre til Brasov.

Det har regnet meget i nat, og jeg tror, alle her 
til morgen er glade for vognenes  placering på 
fast grund.
Vi kører videre til Brasov, hvor vi skal bo de 
næste 5 dage. 
Det har så bestemt ikke lige været vogn nr. 7´s 
dag i dag. Først eksploderede det ene bagdæk 
på camperer, og da vi havde fået det udskiftet 
med reservehjulet og var på vej videre, fik vi et 
stenslag på forruden. Ruden revnede heldigvis 
ikke, og Hans kom med et  ”rude-plaster”, som 
blev sat på. Nu håber vi, at ruden holder, til vi 
kommer hjem og kan få den repareret. 

Det har været lidt koldt og skyet hele dagen; 
men til aften klarer det op, og vi kan spise af-
tensmad udenfor i solskin.

23-05-13 Udflugt til Sinaia.

I dag og de næste 3 dage står der Transsylvani-
en – Draculas hjemegn – på programmet. Først 
skal vi på udflugt til byen Sinaia, som ligger 
lidt syd for Brasov. 
Der kommer en meget gammel, beskidt og ilde-
lugtende bus for at henter os til dagens udflugt. 
Forruden er revnet, og det er næsten ikke til at 
trække vejret i den.
Først bliver vi kørt til klosterkirkerne i Sinaia. 
Nogle meget flotte ortodokse kirker med fine 
ikoner. 

Kirkerne ligger ved foden af det smukke renæs-
sanceslot Peles, så efter at have set på kirkerne 
går vi op til slottet, som i dag er museum. 

Her får vi en rundvisning i de flot udsmykkede 
og meget smukke sale. Slottets vægge og lofter 
er beklædt med cordoba-læder, udskåret iben-
holt og elfenben, og på de 7 terrasser, som om-
giver slottet, står flotte statuer, brønde og vaser 
fremstillet af den italienske billedhugger 
Romanelli.



Efter rundvisningen på slottet er der frokost på 
en gammel vinfabrik, hvor vi bagefter  ser fa-
brikken, som fremstiller mousserende vin. 
Produktionsapparatet ser ikke ligefrem rationelt 
ud. Vi er heldige, fortæller vores guide, for der 
arbejdes på fabrikken i dag, så vi kan få et ind-
blik i, hvordan flaskerne fyldes og proppes.

Rundvisningen afsluttes med vinsmagning, og 
så går turen tilbage til campingpladsen. Fin dag.

24-05-13 Fridag.

Store indkøbs- og bilreparationsdag. Et par af 
camperne har defekte klimaanlæg, som de får 
repareret i dag, og vi får nye bagdæk på vores 
bil. Bagefter skal der handles lidt ind. Der er 
godt fire kilometer til det nærmeste indkøbscen-
ter. Nogle tager en taxa, andre går eller cykler, 
og vi tager camperen. Der bliver handlet sko, 
tøj og dagligvarer. Indkøbsturen sluttes af med 
kaffe og is m.v. på Mac Donald. Jørgens første 
besøg på en Mac Donald, og han overlevede. 

25-05-13 Dracula´s fødeby.

Udflugt til Sighisoara, som efter sigende skulle 
være Dracula´s fødeby. Vi skal køre meget i 
dagen, og er spændt på hvad der dukker op af 
bus. Den ser nu noget bedre ud end den i for-
gårs. Der er nogle problemer med mikrofonen; 
men de bliver løst efter en times forsinkelse i 
Brasov.  
I Sighisoara, som er på Unescos kulturarvsliste, 
starter vi med en kæmpe frokost i en typisk ru-
mænsk restaurant. Alex, vores guide, giver en 
slivovitz, som kompensation for forsinkelsen. 
Mens vi spiser, begynder det at regne, og det 
fortsætter desværre resten af tiden, vi er i Sighi-
soara, så efter frokosten begiver vi os i silende 
regn op i den gamle bydel, som ligger på et 
bjerg højt hævet over by. Det er her Draculas 
fødehjem ligger. Det er i dag indrettet som res-
taurant. 

Nogle tager turen op i et af de gamle forsvars-
tårne, som er indrettet til museum, andre ser på 
kirken, det nedlagte kloster og statuen af Vlad 
Tepes, mens den ene guide sammen med Uffe 
og Brigitta tager de 170 trin op af  ”skoletrap-
pen” til bjergkirken med udsigt over Karpater-
skovene. 
Der er en rigtig hyggelig stemning i den gamle 
bydel Sighisoara med de mange smukt restaure-
rede huse og den meget flotte markedsplads.



På vejen tilbage til Brasov kører vi ud til en 
gammel, ret isoleret saksisk landsby, Viscri. 

Undervejs fortæller guiden om det transsyl-
vanske område, vi kører gennem, og om de for-
skellige folkeslag, som har boet her gennem 
tiderne. Ved landsbyens kirke, som er restaure-
ret af penge fra Unesco, fortæller en gammel, 
tysktalende kone meget engageret om området 
og ”hendes” landsbyen og den evangeliske 
kirke, problemer med sigøjnerne og meget 
mere. 

I kirken må man i øvrigt gerne sove, fortæller 
hun, bare man ikke snorker. Når man ser på 
kirkebænkene, tror jeg ikke, der er den slags 
problemer under gudstjenesten. 

I forbindelse med kirken er der indrettet et fint 
lille egnsmuseum.
Byen er i dag nærmest blevet  ”verdenskendt” 
efter at den engelske kronprins Charles i 2006 
forelsket sig i området og købte og renoverede 
et af landsbyens huse, som han benytter som 
sommerhus. Hvert år i maj besøger han lands-
byen, ligesom han har valgt at støtte området 
økonomisk.
Efter besøget i Viscri kører vi tilbage til Brasov. 

26-05-13 Regnvejrsdag.

Hviledag. Vejret er ikke rigtig med os. Det er 
koldt, og der komme nogle kraftige byger ind 
imellem. Brasov er et kendt skisportssted om 
vinteren, og vi havde planlagt  en tur op på det 
nærliggende bjerg; men opgiver og bruger i 
stedet dagen på almindelig oprydning og rengø-
ring. Nogle begiver sig med regntøj og paraply-
er ud i byen. Til aften er der hyggelig fælles-
spisning på campingpladsens restaurant.



27-05-13 Udflugt til Bran.

Sidste dag i Brasov. Vi skal på udflugt til Bran, 
hvor Dracula ifølge legenden, boede på 
slottet/borgen.
Der er tilsyneladende blevet repareret lidt på 
vores bus. Den hyler ikke så meget i dag, og dø-
rene kan lukke uden hjælp fra chaufføren. På 
vejen til Bran besøger vi først en gamle for-
svarsborg i Rasnov.

Slottet eller borgen i Bran er noget af en turist-
magnet. Oprindelig var det en forsvarsborg, 
som senere er blevet ombygget til sommerslot 
for dronning Maria. Det er et lidt utraditionelt 
slot med mange små rum og smalle gange og 
trapper. 

Der er fyldt med turister overalt i Bran, og foran 
slottet sælges alt i souvenir. 
Efter rundvisning på slottet er der spisning på 
en flot nyopført restaurant lidt uden for Bran. 

Som kompensation for de elendige busser, vi er 
blevet kørt rundt i, giver  Alex en guidet tur i 
det gamle Brasov. 



Det skulle have været en kort udflugt i dag; men 
vi er først hjemme på campingpladsen kl.16.45, 
så jeg vil nu nærmest kalde det for en heldags-
udflugt.  
Det har været en rigtig fin dag. Nu glæder vi os 
til at komme videre ud mod Sortehavet og for-
håbentlig noget bedre vejr. Vi er ikke stødt på 
sommervejr den sidste uge.

28-05-13 Køreturen til Bukarest.

Hurra. En dag med solskin.  
Vi kører til Bukarest, og det er bare det skøn-
neste solskin. Undervejs er det meningen, at vi 
skal ud til Snagovsøen og over på den lille ø 
midt i søen for at se Snagov-klosteret. Desværre 
lykkes det ikke for os at finde den rigtige vej ud 
til klosteret, og til sidst opgiver vi og fortsætter 
til Bukarest.

    (foto: Jens Jørn) 

Der er ikke så langt at køre i dag, og så snart vi 
når Camping Casa Alba i Bukarest, nærmest 
kaster vi os ud i solen. Stemningen er næsten 
euforisk efter alle de dage med gråvejr og regn. 
Bare det gode vejr nu holder. Vi bliver enige om 
en gang fællesspisning på pladsen i det fine 
vejr.

29-05-13 Rundtur i Bukarest.

Det fine solskinsvejr fra i går holdt desværre 
ikke. Vi skal på bustur rundt i Bukarest, Rumæ-
niens hovedstad. Den lettere overskyede him-
mel er egentlig helt OK til sådan en udflugt. 

Efter busrundfarten er resten af dagen til fri dis-
position. Vi får frokost inde i byen, før vi tager 
tilbage til campingpladsen. Bukarest er den 
mest uinteressante storby, jeg har set til dato; 
men det er måske fordi, vi ikke rigtig har tid til 
at gå i dybden med noget af det, vi kører forbi, 
og så mangler vi lige en engageret guide til at 
fortælle om ”sin by”. Parlamentsbygning på 
over 330.000 m2 er imponerende; 

(foto: Jens Jørn)
 

men bortset fra den og Boulevard Unirii, et par 
statuer og et par museer, finder vi kun restau-
ranter i den indre by; men dem er der så til gen-
gæld også rigtig mange af.

30-05-13 Ud til Sortehavet.

Vi forlader Bukarest og kører det sidste stykke 
ud mod Sortehavet og Donaudeltaet.
Vi skal bo i en lille by, som hedder Murighiol. 
Den ligger helt op til Donaudeltaet. 



Det har ikke været det mest opmuntrende vejr i 
dag, så nu er vi meget spændt på vejret i mor-
gen, hvor vi skal være klar til at tage på sejltur 
kl. 9,00. 

31-05-13 Sejltur på Donaudeltaet.

Vejret er perfekt fra morgenstunden, så sejlturen 
bliver fremskyndet en halv time. Den vil vare 
ca. 5 timer, har vi fået besked på, så der er 
smurt frokost, som vi skal have med. Vi bliver 
kørt til bådene i bådejernes privatbiler. Nogle af 
dem er i en meget dårlig stand, så vi håber ikke 
de små 6- personers både, vi skal med, er i sam-
me stand som bilerne. 

Bådene skal først rigges til, da vi når frem; men 
det er hurtigt klaret, og så sejler vi ud. Det er 
simpelthen en oplevelse, jeg aldrig vil glemme. 
Så fantastisk smukt og speciel. Jeg tror det for 
mange er turens højdepunkt. Alle er meget be-
gejstree. Dejligt at vejret er med os denne ene 
dag. 

Sidst på eftermiddagen, hvor vi er tilbage på 
campingpladsen igen, er vi så heldige at se en 
stor flok pelikaner svæve over byen. En helt 
fantastisk god dag.

01-06-13 Kører til Mamaia.

Efter en uforglemmelig sejltur i går, forlader vi 
Donaudeltaet og kører mod Konstante. Vi skal 
overnatte i Mamaia, ca. 5 km nord for Kon-
stante. Campingpladsen ligger lige ned til Sorte-
havet, og de fleste er ude at soppe i vandet; men 
kun et par af de mest seje er i vandet. Det er 
bestemt ikke varmt; men de, som er under, si-
ger, det er riiiigtig friskt.



Det er lidt halvkoldt og meget blæsende på 
campingpladsen, så vi går ud for at finde en res-
taurant, hvor vi kan få aftensmad.
På den modsatte side af vejen ved camingplad-
sen ligger et meget stort restaurationskompleks 
med både inden- og udendørs servering. Om 
restaurationsbygningen lær for vinden, eller 
vinden har lagt sig, da vi finder et bord lige ned 
til vandt, ved jeg ikke; men det er i hvert fald 
rigtig lækker at sidde ude ved vandkanten og 
spise. Der er fyldt med glade gæster ved alle 
borde. Rigtig hyggeligt sted.

02-06-13 Kører til Sozopole i Bulgarien.

Vi forlader Rumænien og kører ind i Bulgarien. 
Vi følger kystvejen ned langs Sortehavet til Var-
na og Sunny Beach.
Vi skal overnatte i Sozopole, som ligger ca. 30 
km SØ for Burgas. Campingpladsen, som vi 
skal bo på, bærer det fine navn Campsite Gol-
den Fisch. Den er først lige åbnet dagen før, vi 
ankommer, og det bærer den så sandelig også 
meget præg af. Jeg må sige, der skal virkelig 
gøres noget, før den kan leve op til sit fine 
navn. Restauranten er ikke åben. 

Det er butikken og de øvrige faciliteter heller 
ikke. Toiletbygningen er i en sådan stand, at vi 
alle er enige om, at det er godt, vi har vores eget 
bad og toilet i vognen. 
Nå, vi håber på godt vejr i morgen, så vi kan 
komme ind at se på byen.

03-06-13 Tur til Sozopole.

Dejligt vejr. Vi tager ind til Sozopole, som er en 
fin gammel by med brostensbelagte  gader og 
mange smukke og meget særprægede gamle 
træhuse, som løbende bliver restaureret. 

Det er også en rigtig turistby. På hovedgaden er 
der fyldt med turister, og en dejlig atmosfære; 
men langs vandet mangler restauranterne gæs-
ter. Vi bliver nærmest overfaldet af tjenerne, 
hver gang vi stopper op for at se på et menu-
kort. Vi nyder frokosten på en udendørs 
fiskerestaurant med flot udsyn over stranden og 
kysten. 

Ud på eftermiddagen tager vi tilbage til 
campingpladsen.  
Dejlig dag.

04-06-13 Farvel til Sortehavet og frem til 
Kazanlak.
 

Ikke mere Sortehav og ”Solkyst”. Vi kører ind 
på Balkan igen med retning mod Sofia. Det må 
være Bulgariens vindistrikt, vi kører igennem. 
Det er i hvert fald nogle meget store vinmarker, 
vi passerer. 
Første stop på tilbageturen er den lille by Ka-
zanlak, som er berømt for sine roser og sin ro-
senolie. 70% af verdens rosenolie stammer her-
fra. Vi havde nok regnet med at se rosenmarker 
på store arealer omkring byen; men det er kun 
ganske få marker med roser, vi kører forbi. Der 
er et lille rosenmuseum inde i byen; men p.g.a. 



det noget ustabile vejr (regnen står ned i tykke 
tove), er vi ikke inde at se det, da det ikke er 
muligt at parkere i nærheden. 
Ved siden af campingpladsen ligger en lille res-
taurant. Den har en meget særpræget  udsmyk-
ning med gamle bulgarske ting og vægge malet 
med motiver af egnens befolkning fra gammel 
tid. Den ser interessant og tiltalende ud, og der 
er nogle sider på menukortet med forskellige 
bulgarske specialiteter. Vi må vente meget læn-
ge på maden; men da den endelig kommer, er 
det til gengæld en fantastisk oplevelse både at 
se og smage den flotte bulgarske mad, vi får 
serveret.

05-06-13 Mod Sofia.
Så går det mod Sofia, Bulgariens hovedstad. 
Lidt udenfor Kazanlak bryder solen gennem 
skyerne, og vi kører den smukkeste tur ind til 
Sofia. Bjerge, dale og små byer. Det ser meget 
fattigt ud i de små landsbyer, vi kører igennem. 
Jeg tror befolkningen i Bulgarien er fattigere 
end de var i Rumænien.

Dejligt med en dag uden regn. I morgen skal vi 
ind for at se på Sofia, så nu håber vi på endnu 
en dag med tørvejr.

06-06-13 Bustur til Sofia.

Der er bestilt udflugtsbus til Sofia kl. 8.45. Det 
er en rigtig pæn dobbeltdækker, som henter os 
ved campingpladsen. 

Vejret er med os i dag, og guiden fortæller 
levende og engageret om Bulgarien, Sofia og de 
forskellige seværdigheder, vi ser.
Der bliver også tid til et lille cafebesøg og et 
hurtigt besøg i en lille markedshal, inden bussen 
kører os tilbage til campingpladsen. 

Det er sidste dag, Lisbeth er med på  turen. 
Hendes ferie er forbi, og i morgen flyver hun 
hjem til Danmark. Derfor er der bestilt fælles-
spisning på en restaurant lige ved camping-
pladsen. Det er en fantastisk flot restaurant, og 
vi har en rigtig hyggelig aften. 



07-06-013 Kører til Rila.

Vi forlader Camping Vranja og kører mod Rila. 
Det er en meget smuk  tur til Rila. Vi skal besø-
ge Rila Kloster, som er på Unesco´s kulturarvs-
liste. 

Det ligger i et stort skovområde, 1147 m oppe 
på et bjerg og omgivet af en 24 meter høj 
fæstningsmur. Klosteret ligger tæt på den cam-
pingpladsen, hvor vi skal overnatte, så vi vælger 
at spadsere ned for at se på seværdighederne. 
Klosteret har et 23 mtr. højt forsvarstårn og en 
meget flot klosterkirke, Sveta Bogorodiza-kirke 
(Hellige Gudsmoder). Vejret er fint, så det er en 

dejlig tur ned til klosteret og hjem igen. Virkelig 
flot kloster.
Ole har fødselsdag i dag, så det bliver fejret til 
Blå Time.

(foto: Jens Jørn)

Der er en lille restaurant på campingpladsen, 
hvor vi spiser om aftenen. For at få brugt de sid-
ste  bulgarske penge, bestiller jeg dessert. Jeg 
tror jeg har bestilt chokoladekage/is; men får en 
ganske ordinær indpakket plade chokolade ser-
veret på en tallerken. Det var virkelig noget af 
en skuffelse; men ellers var maden ganske ud-
mærket, og det var en hyggelig aften.

08-06-13 Skopje i Makedonien.

Vi forlader Bulgarien og kører ind i Makedo-
nien. Det er skønt vejr og en rigtig flot natur. 

I Skopje skal vi bo på Bellevue Camping, som 
viser sig at være en flot plads. 



Over middag er der bustur ind til Skopje by, 
hvor der venter os noget af en gåtur rundt i 
byen. 
Skopje blev i 1963 ramte af et stort jordskælv, 
som næste slettede byen af landkortet. I øjeblik-
ket er man i gang med et kæmpe byggeprojekt i 
bymidten. Det skal være færdigt i 2014 og gøre 
Skopje til en moderne, tiltrækkende storby. 

Der bliver opført masser af pompøse bygninger, 
monumenter, fontainer og broen over Vardar-
floden. Som et vartegn over byen knejser det 66 
mtr. høje Millennium Kors på toppen af Vodno 
bjerget.
Vi spadserer rundt for at se på byens seværdig-

heder, og det er længe siden, vi har fået så me-
get motion. Guiden må simpelthen sløjfe det 
sidste af turen, for vi kan ikke gå så langt. 

Det er ellers en vældig frisk og engageret ung 
mand, vi har med som guide, og vi får set en 
masse ting. 

Han fortæller også en del om Makedoniens 
noget omskiftelige nyere historie. Det er ikke 
alle forhold i landet i dag, som han er lige be-
gejstret for. 
En meget anstrengende, men også yderst inte-
ressant dag.

09-06-13 Til Struga.

Vi kører tværs over Makedonien til den lille by 
Struga, som ligger ved Ohrid-søen. En meget 
smuk bjergtur. Ohrid-søen, som er Europas 7. 
dybeste sø og på Unesco´s kulturarvsliste, dan-
ner grænse mellem Makedonien og Albanien. 
  



Da vi kører ind på campingpladsen, vælger Ver-
ner så lige at parkere sin bil oven på en træstub, 
som er gemt i noget højt græs. 

Trinbrættet bliver forskubbet, og vognen sidder 
uhjælpelig fast; men med hjælp af Hans´s last-
bildonkraft, bliver camperen hævet og stubben 
fjernet, og med lidt snilde fra Verners ”backing-
group”, Ole og Ejner, bliver trinbrættet gjort 
brugbart igen. 
På campingpladsen står den ene række gamle 
campingvogne efter den anden. Vi kan  ikke rig-
tig forstå, hvorfor de ikke får dem fjernet og 
gjort pladsen mere tiltalende; men pladsens in-
dehaver fortæller, at vognene stammer fra kom-
munisttiden, hvor de forskellige statslige selska-
ber ejede et antal vogne, som deres personale 
kunne leje. I dag vil ingen kendes ved vognene, 
og man aner ikke, hvad man skal gøre ved dem. 
Der er ikke rigtig nogen by i nærheden, og res-
tauranten på pladsen er langt fra gjort klar til 
sæsonen, så vi holder en hyggelig fællesspis-
ning ved vognene. Enkelte er ude  at bade i 
søen; men den er meget kold. 

10-06-13 Kører til Karpen i Albanien.

I dag er vi kørt ind i Albanien og ud til Adria-
terhavet. Det har efter min mening været den til 
dato smukkeste strækning. 

Albanien skulle være Balkans fattigste land; 
men landet er i hvert fald rig på smuk natur. 

Bortset fra de sidste ca. 8 km ud til Camping Pa 
Emer i Karpen har vejene været rimelige, og 
langt bedre end vi havde forventet. 

Campingpladsen ligger lige ned til vandet, og 
der er helt sikkert rigtig lækkert her, når vejr er 
fint. Desværre er der lidt diset i dag. 



Campingpladsens restauration kommer med et 
tilbud på friskfanget fisk serveret på terrassen. 
Det tager vi alle imod. Rigtig hyggelig aften 
med en fantastisk flot udsigt over havet. 

I morgen begynder hjemturen op langs Adriater-
havets kyst.

11-06-13  Safari Beach i Ulcinj i Montenegro.

Vi kører nordpå langs kysten. Det har været lidt 
af en øv-dag. Nord/syd hovedvejen i Albanien 
er elendige. Der er store huller i asfalten, brønd-
dæksler mangler, og der er masser af vejarbejde. 
På et tidspunkt kører vi forkert og er over en 
time om at finde tilbage på vejen igen og så 
bare ca. 10 km længere fremme.
Da vi når frem til Camping Safari Beach i 
Ulcinj i Montenegro, er der nærmest sand-
storm, og vi må parkere bilerne i et U, for at få 
lidt læ, så vi kan holde ud at sidde ude ved bi-
lerne. Der er ellers rigtig flot på stranden, og jeg 
kan godt forestille mig, at det er rigtig skøn 
plads i dejligt vejr.

På pladsen er en fin restaurant, som også har 
åbent, så her spiser vi aftensmad.

12-06-13  Camping Kate i Mlini.

Vi fortsætter til Kroatien. Flot tur op langs kys-
ten, og der har kun været et enkelt vejarbejde. 
Desværre er vi meget uheldige ved grænsen og 
må vente en time på at komme igennem. Der er 
problemer med nogle biler fra Montenegro, som 
bliver sendt retur.
Vi når først frem til Camping Kate i Mlini, kort 
tid før vi skal på en sejltur ind til Dubrovnik.

Vejret er rigtig fint til udflugten. Der er utrolig 
mange turister i byen, som er flot genopbygget 
efter krigen. Efter en tur gennem den gl. bydel, 
tager vi svævebanen op over byen, andre går en 
tur rundt på bymuren. 



Vi sætter os og får en øl på torvet ved havnen, 
inden vi skal tilbage til Mlini. 
Efter sejlturen tilbage til campingpladsen, bliver 
vi på havnen i Mlini for at spise. 

Det bliver lidt sent, inden vi er færdig med 
maden, så vi oplever havnen oplyst i et flot blåt 
lys, da det bliver mørkt, og et kor synger på en 
plads ned til vandet – meget stemningsfuldt.  En 
noget anstrengende; men også dejlig dag.

13-06-13  Langs Adriaterhavskysten til Split.

Vi fortsætter op langs Adriaterhavskysten til 
Split. Nu er vejret blevet rigtig fint, og vi ligger 
på nogle fine campingpladser lige ned til van-
det; men vi har desværre ikke rigtig tid til at 
nyde det.

Vi går en kort tur ved den fine strand, da vi når 
frem til pladsen, og så må jeg hen i supermar-
kedet for at købe lidt ind,  inden vi skal til fæl-
lesspisning på campingpladsens restaurant. 



14-06-13 Til Zadar.

Vi følger motorvejen til  Zadar i dag. Den er 
ikke tilnærmelsesvis så smuk som kystvejen, 
som vi før har kørt; men til gengæld er den ikke 
nær så anstrengende. Det vestlige Kroatien er 
ikke særlig smukt set fra motorvejen. Bjergene 
er grå og meget barske at se på. Der er ikke me-
get vegetation og opdyrket jord. 
Den campingplads vi skal overnatte på, har vi 
tidligere besøgt med IMC. Den er meget stor og 
udstyret med alt hvad man kan forlange af en 
campingplads og lidt til.

Nu er turen ved at være slut, og i dag er der af-
slutningsfest på en af  campingpladsens restau-
ranter. Hyggeligt fest med både spisning og 60-
er musik leveret af restaurantens husorkester. 

En dejlig tur er slut for vores vedkommende. I 
morgen skal vi videre til Tjekkiet. Turen slutter 
først i overmorgen, og nogle snakker om at tage 
en tur med det lille turisttog ud til den gamle by 
Nin i morgen. Andre skal som os videre.

Jørgen og jeg siger tak for hyggeligt samvær 
med resten af rejseholdet. Tak til Klaus for til-
rettelæggelsen af turen og en stor tak til Lene og 
Hugo fordi de så flot tog sig af alt det praktiske 
arbejde i forbindelse med turen.


