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22. maj. Klokken er 9.30, vejret er dejligt, og vi starter på vores tur til Sydøsteuropa. Vi skal mødes
med de andre campere fra IMC ved Sulzemoos vest for München den 25. maj, så vi begiver os stille
og roligt sydpå.

Tyskland
München
25. maj. Det har været en dejlig tur med fint vejr ned gennem Tyskland.
Godt middag er vi fremme ved Der Freistaat Caravaning i Sulzemoos vest for München. De
øvrige campere er alle ankommet. Vi bliver budt velkommen af Klaus og Kirsten, får udleveret det
manglende materiale til turen, og er så rundt for at hilse på de andre deltagere i turen.
Efter lidt frokost går vi en tur for at se på alle de udstillede campere på pladsen. Der er lidt for
enhver smag og pengepung. Til aften spiser vi sammen med de andre ved en af vognene.

Königssee
26. maj. Varmt og flot solskinsvejr. Vi kører de ca. 200 km til
første stop på turen, campingpladsen Grafenlehen, som ligger
i Schönau am Königssee. Området er en del af Berchtesgaden
Nationalpark. Godt middag er vi fremme på pladsen. Det er en
dejlig plads omgivet af høje bjerge og med en brusende elv til
nabo. Her skal vi være et par dage.

27. maj. Det har regnet meget siden sidst på eftermiddagen i
går, og kl.10, hvor vi skal ud at sejle på Königssee, regner det
stadig. Heldigvis er udflugtsbåden lukket, for det regner det
meste af turen. Trods det dårlige vejr er det en utrolig flot tur.
Høje bjerge og flotte vandfald. Ved ”ekkovæggen” bliver der
spillet på flygelhorn for at fremkalde ekko. Ved Salet går vi i
land for at få lidt at spise og se det lille kapel. Königssee, med
sit smaragdgrønne vand, regnes for en af Tysklands reneste
søer. Alle skibe på søen drives med elektromotorer for at bevare miljøet og roen på søen.

28. maj. Det har været meget koldt i nat, og der er kun 13
grader inde i vognen her til morgen, så der lukkes lidt op
for varmen, inden vi står op.
I dag går turen til Eagles Nest eller Kehlsteinhuset, som
den tidligere diplomatbolig for Hitler kaldes. Det er noget
af en tur at komme derop. Først med bus til centrum, så
med en ny bus til Obersalzberg, derfra videre med en
specialbygget mountainbus højere op af bjerget (virkelig
flot), gennem en tunnel på 124 m direkte ind midt i
bjerget og til sidst med elevator yderligere 124 m op til
toppen.
Det er desværre lidt diset og meget koldt på toppen, så den fantastiske udsigt, der ellers skulle være,
må vi til dels gætte os til, og på plateauet omkring Eagle Nest ligger der sne, og det blæser med en
bidende kold vind. Eagle Nest er i dag indrettet med et mindre museum og en restaurant, så efter en
hurtig tur rundt på pladsen skynder vi os ind i restauranten for at få en gang varm oksekødsuppe og
lidt varme i kroppen igen.
Ved omstigningspladsen på Oberzalsbjerg er en bunker indrettet som et museum. Her fortælles
bjerget og områdets historie fra begyndelsen af 1900 til i dag.(Dokumentation Obersalzberg)
29. maj. Det har regnet hele natten, og i bjergene omkring os
har det sneet.
I dag har vi været i Berchtesgaden Salzmine. En flot oplevelse. Før vi påbegyndte turen ind i minen, bliver alle iklædt
tykke termodragter, og så blev vi ellers kørt ind i minen med
et lille tog. Ved hjælp af et par træslidske kom vi rundt til de
forskellige afdelinger i minen. Vi krydser Mirror Lake (en
saltsø inde i minen) med en lille færge. Et meget smukt lysog lydshow. Til slut hejses vi igen op fra dybet med en elevator. Vi ser en lille udstilling om salt og udvinding af salt, inden vi igen køres ud af minen med det lille tog.
Meget interessant og fin tur.

Slovenien
Ljubjana
30. maj. Det har været koldt i dag. Vi er kørt fra
Königssee til Sloveniens hovedstad Ljubljana. Der er ca.
280 km. Det sner i bjergene, og ved tunlerne er der lidt
kø. Først på eftermiddagen er vi fremme ved
campingpladsen Ljubljana Resort, som ligger i den
nordlige del af Ljubjana. Vejret er igen klaret op. Til
aften vil vi alle spise sammen ved vognene. D.v.s. da
bordene er dækket op, begynder det at tordne og regne,
og vi må flytte ind under markiserne og fortsætte. Der
kommer et par byger, mens vi spiser; men vi hygger os
og har en dejlig aften trods vejret.

31. maj. Regnen har stået ned i tove hele natten, og der
er store vandpytter på pladsen; men solen skinner her
til morgen.
Vi har været på bytur i Ljubljana i dag. Først er vi med
tovbanen oppe ved byens gamle borg ”Ljubljanski
Grad”. Her er forskellige udstillinger, gallerier,
restaurant og et udsigtstårn. Borgen er ikke restaureret
med nænsom hånd; men man kan sagtens danne sig et
indtryk af tidligere tiders pragtborg. I dag fungerer den
nærmest som et yndet udflugtssted for Ljubljanas
indbyggere.
Efter et par timer på borgen er det tid til lidt frokost, som indtages på en lille fortovsrestaurant ved
foden af tovbanen. Vi kigger på lidt boder, mens vi går gennem den gamle bydel, og til slut får vi os
en is ved Presernov torv (pladsen med de tre broer). Der er en smuk udsigt over Ljubjana-floden og
den gamle bydel. Så går vi op gennem strøjet og tager bussen hjem til campingpladsen. Det er
søndag og pinsedag, så der er ikke noget med at blive fristet i forretningerne, for alt er lukket.
1. juni. Vejret har været fint i dag. Vi er kørt til
kalkstensgrotten i Postojna. Efter frokost er vi inde og se
den helt fantastisk flotte drypstensgrotte. Grotten strækker
sig over ca. 20 km underjordiske gange, hvoraf de 5 km er
åbne for turister. Temperaturen i grotten er hele året ca. 10
grader. Først køres vi med minitog 2 km ind i grotten. Så
går vi videre 1 km gennem den smukkeste del af grotten, og
til sidst bliver vi kørt ud igen. En fantastisk oplevelse at se
alle de smukke drypstenssale. Meget, meget flot.
Der er en camperplads ved grotten, og her overnatter vi.

Kroatien
Fazana
2. juni. I dag er vi kørt videre til Kroatien. Vejret har
været fint, og det har været en dejlig tur. Vi får drejet
for tidligt af fra motorvejen og kommer over grænsen
til Kroatien ved den lille grænseovergang
Socerga/Pozane. De er meget grundige ved
paskontrollen, og som de eneste får vi et
indrejsestempel. Det går nu ad snoede bjergveje ned
gennem Istrien til den lille fiskerby Fazana, som ligger
lidt nord for Pula.
Vi er fremme ved campingpladsen Bi-Village, som
ligger lige ud til havet, først på eftermiddagen. Det er
en meget flot plads med en masse forretninger og
restauranter. Her skal vi blive de næste tre dage, og alle dage er til egen disposition.
Efter frokost går vi en tur langs stranden. Det er blevet meget varmt nu.

Pula
3. juni. I dag har vi været på tur til Pula, Istriens største
by. Den er, som Rom, bygget på syv høje. Navnet har
den fået efter en gammel troldkvinde med hundrede ansigter, som ifølge sagnet forførte de vejfarende.
Først er vi rundt for af se på nogle af de mange flotte,
antikke monumenter bl.a. det imponerende amfiteater
(Arenaen), som er fra det 1. årh. efter Kristus, den gamle byport, Zlatna vrata (Sergilevci triumfbuen) og katedralen. På torvet får vi lidt frokost på en fortovsrestaurant. Vi ser lidt på byen bag de restaurerede facader, og
til sidst går vi en tur langs marinaen.
Sidst på eftermiddagen går vi alle i gang med forberedelserne
til fællesspisning. Der ordnes grøntsager, og grillen stilles op.
Det har været fantastisk flot vejr i dag og en dejlig, hyggelig
aften.

Fazana
4. juni. Det har regnet og tordnet en del i nat, og i dag har vejret været lidt blandet, men mest sol,
og temperaturen har ligget over 25 grader.
Jeg har været på en travetur langs stranden ind til den
lille fiskerby Fazana, som ligger et par kilometer nord
for campingpladsen. Foruden fiskeriet tror jeg byen
udelukkende lever af turisterne fra de omkringliggende
campingpladsen. Der er en del souvenirbutikker, et par
turistinformationer og mange cafeer og restauranter ved
vandet, hvor vi også får lidt frokost.
Her til aften har vi alle spist sammen på en af campingpladsens mange restauranter. Det var rigtig flot vejr. Vi
spiste på restaurantens terrasse og nød den meget flotte
solnedgang.
5. juni. Det har været diset og temmelig meget blæst i dag. Vi har
været på en lille sejltur rundt om de små øer ud for Fazana. Vi
så bl.a. øen, hvor præsidentens sommerbolig ligger, nogle ruiner
ved nationalparken Brioni og en masse militære anlæg. Det
vippede temmelig meget på turen p.g.a. den stærke blæst; men
heldigvis blev ingen søsyge.

Lozovac
6. juni. Vi har kørt hele dagen i dag, og er først sidst på
eftermiddagen fremme på Camp KRKA i Lozovac, som er
næste stop på turen. Vi har valgt at køre det meste af turen
langs kysten, og det har været en fantastisk smuk tur. Vi er nu
kommet ind i den del af Kroatien, som kaldes Dalmatinerne.
Det er som region og geografisk område et af de ældste i
Europa.

7. juni. I dag har vi været på udflugt i KRKAnationalpark. Den del af parken, vi fik set, var fantastisk
smuk. Blanke søer, smukke vandfald og fantastisk natur.
Desværre kiksede den sidste sejltur ud til bl.a. det meget
berømte franciskanerkloster på øen Visovac.
Dagen sluttes af med aftensmad i campingpladsens lille
restaurant, hvor vi nyder husets hjemmerøgede skinke, ost
og hvidvin.

Nin
8. juni. Nu går turen igen tilbage op langs kysten til Nin lidt
nord for Zadar. Der er kun små 100 km, og det er en rigtig køn
tur. Vi drikker formiddagskaffe ved en fantastisk flot
lystbådehavn lidt syd for Zadar. Godt middag er vi fremme
ved Zaton Holiday Resort ved Nin. Det er en fin plads med
alt i forretninger, restauranter og med en masse aktiviteter for
børn. Her skal vi blive nogle dage.

9. juni. I formiddags var vi på en lille udflugt til
oldtidsbyen Nin, Kroatiens første kongelige by. Byen
ligger lidt nord for campingpladsen, og vi kørte dertil
med det lille turisttog, som gik fra pladsen og derud.
Der var afsat 1½ time til at se ruinerne og det meget lille
kapel, og det var meget fint. Vi kunne lige nå en lille
kop kaffe også, inden det igen gik tilbage til pladsen.
Det har været meget varmt (over 35 grader) i dag, og vi
døser hele eftermiddagen på pladsen, inden vi alle i
fællesskab tilbereder aftensmaden på pladsen. Dejlig og
hyggelig aften med en tilpas temperatur.

10. juni. Igen en dag med pragtfuldt vejr. Vi har været på en
sejltur rundt ved øerne Ugljan og Pasman hele eftermiddagen. To øer som ligger ud for Zadar. Bådens ejer er folkeskolelærer og underviser 4-7 klasse i EDB. Han er god til at
fortælle om Kroatien, forholdene i landet i dag og krigen, de
har været igennem. Båden, vi sejler med, har klar bund, så
vi kan følge med i plante- og dyrelivet under havoverfladen.
Meget interessant. På Ugljan bliver vi sat i land et par timer,
inden det igen går tilbage mod campingpladsen.

Plitvicka
11. juni. Vi er i dag kørt fra Zadar (Nin) til Korana
Camping ved naturparken Plitvicka Jezera, den mest
berømte af nationalparkerne i Kroatien. Det har været en
utrolig smuk tur op gennem det sydøstlige Kroatien.
Naturparken ligger tæt ved den bosniske grænse. Godt
middag er vi fremme på campingpladsen og nyder resten af
dagen på pladsen i det gode vejr.
12. juni. Vi har været på vandre- sejl- og togtur rundt i
naturparken hele dagen. En helt utrolig smuk park med
bjerge, vandfald og spejlblanke, klare søer med masser af
fisk. Alt helt betagende flot. Sidst på eftermiddagen er vi
hjemme på pladsen igen rigtig godt trætte. Vejret har igen
været helt perfekt. En rigtig skøn dag.

Ungarn
Harkany
13. juni. Nu skal vi ikke se mere af Kroatien. I dag er vi kørt til Ungarn. Det har været en lang dag
på landevejene. Vi er kørt tværs over det nordøstlige Kroatien til den lille ungarske grænseby Harkany. Det er et helt andet landskab, end det vi ellers har kørt i. Her er opdyrkede marker, og der er
grøntsager i haverne. Det er også det område af Kroatien, som bærer mest præg af krigen. Det ser
ud til at være et meget fattigt område i forhold til kystområderne ved Adriaterhavet. Mange af husene står stadig med
skudhuller, og sønderskudte huse er forladt. Overalt er der
gang i genopbygningen; men der er rigtig lang vej igen.
Sidst på eftermiddagen er vi fremme ved grænsen til Ungarn. Vi er gennem en omfattende, men ellers problemfri
grænsekontrol. Vi finder en campingplads i den lille grænseby Harkany. Den dårligste plads vi har været på endnu på
turen. Sanitetsbygningen er elendig; men vi skal heldigvis
kun være her en nat.
Vi går en lille tur i byen, inden vi spiser aftensmad. Det er
en fin lille kurby med et hyggeligt cafe- og restaurationsmiljø på hovedgaden. Til aftensmaden giver et lille kor i nationaldragter et par numre for campingpladsens gæster.

Villany
14. juni. Nu går turen mod Balatonsøen. Først er vi et lille
smut omkring vinbyen Villany. En hyggelig lille by med en
hovedgade med vinudsalg i næsten hvert hus. Vi køber lidt
vin, er inde for at se byens fine lille vinmuseum, og får os
en kop kaffe, inden det går videre mod Balatonsøen. Sidst
på eftermiddagen er vi, efter en del om- og fejlkørsel,
fremme ved kurbyen Heviz, som har Europas største
thermalsø. Her skal vi bo på Kurcamping Castrum de
næste dage.

Heviz
15. juni. Igen en dag med rigtig varmt vejr.
Først har vi været ovre ved den berømte thermalsø. Folk
strømmer til med baderinge. Jeg synes der lugter af kloak,
og har ikke lyst til at
prøve den. I den lille
turistby, som er dannet omkring søen,
kan der købes alt i
wellness, intet
mangler. Vi kigger
lidt på butikker, og
til frokost spiser vi
Ungarns nationalret, gullasch på en af de mange små fortovsrestauranter ved torvet. Det er ulideligt varmt at gå rundt i

byen nu, og vi går tilbage til campingpladsen og slapper af, inden vi her til aften har været oppe på
rådhuset til en dejlig operetteforestilling. Aftenen afsluttes med spisning på en af fortovsrestauranterne. En skøn aften.

16. juni. Hele dagen har været til fri disposition. I
formiddags slappede vi af på campingpladsen, og over
middag gik vi ud for at handle lidt ind i det lokale
supermarked. Der kører et lille turisttog rundt i byen, og det
tog vi en tur med. Dagen afsluttes med middag på
campingpladsens lille, hyggelige restaurant

Østrig
Wien
17. juni. Vi skulle oprindelig have været endnu en dag i
Heviz; men der er stemning for, at vi afkorter opholdet her
og kører over Wien til Dresden. Vi er derfor i dag kørt til
Wien i Østrig. Der er ikke så langt, og vi er fremme på
Camping Wien West godt middag. Her til aften har vi
været i Prater, Wiens forlystelsespark. Vi afslutter turen i
Prater med at spise schweinehase i det berømte
”Schweiserhaus”. Der er fyldt (2600 pladser) med glade
mennesker og en rigtig god stemning. Fin aften.
18. juni. Vejret er stadig
smukt. Vi har været på
bustur rundt i Wien
med ophold i
Wienerwald, hvor vi
nyder udsigten ud over
Wien, mens vi slukker
tørsten. Eftermiddagen
afsluttes med en sejltur
på Donau.

Tyskland
Dresden
19.juni. Vi har i dag forladt Østrig og er i silende regn kørt
gennem Tjekkiet til Schaffer-Mobil i Dresden i Tyskland.
En anstrengende dag med knap 500 kilometers kørsel.

20. juni. Dejlig solskinsdag. Først har vi været på en
guidet tur rundt i den gamle bydel i Dresden og derefter
inde i Glockenspielpavillonen for at se August den
Stærkes porcelænssamling, inden vi slutter dagen af
med middag i den berømte restaurant Sophienkeller.
Rigtig dejlig dag.

Udsmykning fra Sophienkeller
21. juni. Vejret har været lidt ustabilt i dag; men vi er jo
også kommet en hel del nordligere nu. I dag har vi først
været på en guidet bustur rundt i Dresden, med hejsebane op til Restaurant Luisenhof, hvor der er den flotteste udsigt over byen, og derefter på en sejltur på Elben,
inden turen sluttes af med kaffe og isdessert på torvet ved
Marienkirchen.

Tropical Island
22. juni. Så er vi nået til sidste dag på turen. Vi er kun
4 vogne tilbage, resten har af forskellige grunde forladt
gruppen i løbet af de sidste 4-5 dage. Vi skal til
Tropical Island, som ligger i Krausnick ca. 60 km syd
for Berlin.
Først kører vi nordøst på mod den polske grænse, hvor
vi besøger markedet i den lille grænseby
Guben/Gibin, og midt på eftermiddagen begiver vi os
det sidste stykke til Krausnick.

Tropical Island er et ret imponerende tropisk
vandland, som er indrettet i en hangar, der oprindelig var
beregnet til at bygge luftskibe i. Her bliver der badet, og
dagen/turen sluttes af med fællesspisning i en af de mange
restauranter på stedet.

23. juni. Nu går det hjemad. Pludselig længes man bare hjem. I Flensborg overnatter vi ved fjorden.
24. juni. Der handles lidt ind ved grænsen, og så går det mod Seden.
Det har været en rigtig dejlig tur i godt vejr, rig på oplevelser og med mange gode og interessante
udflugter. Flot arrangement af IMC.
En skøn tur på 4.904 km gennem 7 forskellige lande er slut.
Rita og Niels Jørgen Mortensen
Tvedvænget 11, Seden
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