
Strække-ben-pa
use ved

Abruzzerne p
å vejen fra

 Rom.

Grillen er tændt, og vinen er
trukket op syd for Napoli.

Dagbogsskriveri på en lille,
midtitaliensk campingplads.

Efter en lang, kold og trist vinter er det endelig

blevet forår. Og dermed den spændende tid, hvor

du og din familie planlægger, hvor turen skal gå

hen i sommerferien.

Mulighederne er mange. Skal det være en bade-

ferie, en kulturferie, en aktiv ferie - eller måske

en ferie, hvor I bare skal slappe af? Mange vælger

en kombination, og når dette er gjort, mangler

man kun at finde ud af, om turen skal gå nordpå,

sydpå, vest- eller østpå. Eller måske skulle man

benytte netop denne sommerferie på at opleve

vores dejlige Danmark. Husk på, vi har nogle af

Europas flottest beliggende campingpladser.

Jeg er dykket ned i mit arkiv med billeder fra

20 års berigende campingliv rundt i Europa.

Måske kan billederne være en inspiration i jeres

planlægning af sommerferien 2006.

God campingferie!

Tekst og foto: Sven Petersen

Ferie på hjulFerie på hjul

29

Campingferie nr. 12_L  21/04/06  14:05  Side 29



30

Frankrig

Der er rige mulig-

heder for kano-

og kajaksejlads

på Ardèche-

floden. Her er

det ved Pont

d'Arc.

Som andre storbyer er Paris allermest betagende i

aftenlys.

På den vidtstrakte, ungarske puszta nær Kecskemét kan man sommeren igennem opleve et

forrygende hesteshow, bl.a. at én rytter stående rider på 4-5 heste!

I denne mølle i Fontvieille i

det solsvedne Provence boede

for godt 100 år siden forfatteren

Alphonse Daudet.

Budapests gamle bydel Budaspejler sig i Donau-floden.

Ungarn

Ferie på hjul...
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Ved Rhône-flodens udspring for enden af Rhône-gletscheren nær

Furka-passet kan man komme ind i en grotte under gletscheren.

Her starter Rhône-floden i Schweiz. 810 km senere løber den i et stort

delta ud i Middelhavet ved Arles i Sydfrankrig.

Italien

Italienerne er mestre i aften-

belysning. Her er det Colosseum.

Rialto-broen over Canal Grande

i Venedig.

Et hyggeligt gårdmiljø i Montepulciano i Midtitalien.

Schweiz

Campingferie nr. 12_L  21/04/06  7:07  Side 31



32

Flere steder finder man rester af zonegrænsen, som i 40 år skilte

Tyskland i 2 nationer. Her er det i nærheden af Brocken i Harzen.

Landlig idyl i Karnische Alpen syd for Lienz.

Tyskland

Der er dømt ren afslapning på Camping

Edengarten i Matrei in Osttirol.

Der er utroligt smukt
i Allgäuer Alperne
syd for Oberstdorf
i Sydtyskland.Østrig

Ferie på hjul...
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Vi nyder roen og stilheden på vandreturen ind til Svartisen nær Mo

i Rana lige nord for Polarciklen.

”Far, hvad er det for nogen underlige bogsta-

ver?” Runestenen ved Østermarie Kirke på

Bornholm bliver studeret intenst.

Livet nydes på den

smukt beliggende

Skarresø Camping i

Jyderup.

Det bakkede, vestsjællandske landskab mellem Jyderup og Bjergsted.

På Nordkalott-veien mellem
Narvik i Norge og Kiruna i Sverige.

Norden

Danmark
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