
Il Veliero’s populære pool-område.

Den romantiske havneby Porto Santo Stefano 

på Monte Argentario.

Receptionen. 
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Camping Parco 
  Vacanze Il Veliero

På vores turne rundt på italienske Camping Cheque pladser i sommeren 2009 havnede vi ude 

ved Middelhavet på den vildeste plads, vi endnu har oplevet!

Pladsens fl otte logo på brochurer, hjemmeside osv. er et stili-

seret sejlskib; et sejlskib hedder på italiensk veliero. Og som 

det fremgår af navnet, er der ikke blot tale om en camping-

plads, men om en hel ferieby. Og hold da op, - hvilken ferieby! 

Vi har aldrig i vores mangeårige campingliv oplevet en lig-

nende plads. Og det er meget positivt ment.

Man tager 1 stk. pænt stor campingplads (over 300 stand-

pladser), tilsætter en hel by med luksussommerhuse, dertil 

et vandland med et pænt antal pools i forskellig størrelse og 

dybde, sauna, spa, en restaurant, et pizzeria, et cafeteria, et 

supermarked, en scene med stort musikanlæg og… ja, jeg ku’ 

blive ved! Det hele placerer man ude ved Middelhavet ca. 130-

140 km nord for Rom. Godt nok ikke lige i havstokken, men 

ca. 900 m fra stranden, hvortil der er god cykel- eller gåvej.

Il Veliero ligger i den nordlige udkant af byen Follonica, nem 

at komme til, når man kommer nordfra. 

Vi er i det sydvestlige hjørne af Toscana, øst for havnebyen 

Piombino, hvorfra der går færger til Elba. GPS-koordinaterne 

på pladsens hjemmeside var forkerte, så vi kørte i stedet efter 

Camping Cheque-bogens kørselsvejledning. Den virkede!

Pladsen er ikke mere end 5-6 år gammel, så man kan risikere 

at få en plads, hvor der ikke er så megen skygge. Træerne er 

ikke så store endnu. Det oplevede en dansk familie, vi talte 

med. Og de havde det varmt.

Vores standplads lå 30-40 m fra jernbanelinjen Pisa-Rom, men 

generede os overhovedet ikke, selv om vi er sarte. Om natten 

var der næsten ingen trafi k på banen.

Eget køkken og bad/toilet

Standpladserne er mellem 85 og 100 m2. Hvordan køkken- og 

toiletforholdene er på pladsen, kan jeg ikke udtale mig om. 

Vi havde nemlig vores eget private køkken samt toiletrum med 

brusekabine på standpladsen! Køkkenet var komplet udstyret 

med gryder, potter og pander samt service og bestik til en hel 

familie. Der var et elkomfur med 4 kogeplader, emhætte og 

køleskab. I hanen over køkkenvasken var der varmt vand  i 

rigelige mængder. De 264 af standpladserne har sådanne 

Luksus ud over alle grænser

Tekst og foto: Sven Petersen

Ni hundrede meter på cykel eller til fods – og 

man har Middelhavet til sin rådighed - prego!
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Uden for bymuren er byen godt nok mere kedelig. Den dag, vi 

var der, var der langt over 30°, men gudskelov var der nogle 

meget skyggefulde palmer langs bymuren, hvor vi på en bænk 

kunne nyde siestaens ro.

To dejlige halvøer

En dag tog vi ud på de små, bjergrige halvøer Punta Ala og 

længere nede langs kysten Monte Argentario. Og hvor var der 

fl ot! Begge ”knaster” rager ud i havet og er et stort feriepara-

dis med campingpladser, mondæne ferieboliger, marinaer osv.

Havnebyen Porto Santo Stefano på Monte Argentario er noget 

af det mest idylliske, man kan tænke sig. Køreturene rundt 

langs halvøernes kyster var ubeskriveligt smukke. 

Det gjaldt i øvrigt hele vores tur ad den gamle romervej Via 

Aurelia ned langs Middelhavskysten. Det ene fl otte sceneri 

afl øste det andet. Hver gang vi steg ud af bilen, slog den 

gennemtrængende duft af penjeskov os i møde.

Havde vi ikke valgt, at vi også ville besøge andre italienske 

Camping Cheque-pladser denne sommer, ville vi gerne være 

blevet noget længere på Il Veliero.

Grosseto’s smukke torv, Piazza Dante con il palazzo della Provincia.

Fem små skridt og man er ovre i sit eget private køkken; 

til venstre ses døren til bade- og toiletrummet.

Var der et vandtrug, eller søgte fårene bare lidt skygge under oliven-

træerne for at værne sig mod den stegende toscanske hede?

private, sanitære forhold. Under opholdet på Il Veliero brugte 

vi overhovedet ikke køkkenet i vognen, - kun vores uundvær-

lige Cadac gasgrill.

Og så næsten det bedste af det hele: Il Veliero gav i 2009 

Camping Cheque-rabat hele året – på nær de 14 dage fra 8. til 

22. august! Det vil med andre ord sige: Al denne luksus kunne 

vi nyde for blot 108 kr. pr. døgn ved hjælp af vores Gold Card fra 

Camping Cheque. Da vi afrejste, fortalte receptionisten, at man 

også i sæsonen 2010 vil være at fi nde i Camping Cheque-bogen.

Godt udgangspunkt 

til udfl ugter

Jeg må indrømme, at vi ikke gjorde brug af pladsens pool-

område. I stedet nød vi at cykle ned til stranden for at dyppe 

tæerne og nyde solens sidste stråler ude over Middelhavet. 

Ellers var vi på nogle meget fl otte ture i området, både ind 

i landet og op og ned langs kysten. Egentlig havde vi planer 

om at have taget en tur over på Elba, som ligger ud for kysten. 

Vi syntes imidlertid, at der var så mange andre ting, vi kunne 

nyde, så vi valgte at udskyde en Elba-tur til senere.

Et af højdepunkterne, jeg vil nævne fra vore udfl ugter, er den 

gamle kulturby Grosseto. Den bombastiske, gamle bymur fra 

midten af det 14. århundrede omgiver stadig den smukke, 

gamle del af byen. I en dansksproget guide omtales Grosseto 

som en by uden større charme, - en beskrivelse, vi slet ikke 

forstår. Man skal ikke tro alt, hvad man læser. 
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Værd at vide:

Camping Parco Vacanze Il Veliero

Strada Provinicale 52 (Vecchia Aurelia) 

Loc. Prato Ranieri

I-58022 Follonica

Tlf. 0039 0566 260 099

www.sivacanze.it/veliero_eng.asp?idm=3

e-mail: ilveliero@sivacanze.it

GPS (korrekt - i g. mit kamera):

42º56.6546’0” N

10º42.77’0” E

Den mondæne lystbådehavn på Punta Ala. Men vi vil nu 

ikke bytte vores campingvogn med en lystbåd!

På Il Veliero er standpladserne mikset, så 

de faste mobil-homes med mange italienske 

fatliggere ligger side om side med nomaderne 

i campingvogne og telte. Vi havde et dejligt 

forhold til vore italienske naboer.

Find nærmeste forhandler på 
www.knaus-caravan.dk

www.knaus-caravan.dk

Den nye SDWIND kommer
stormende ind på scenen og
blæser konkurrenterne af vejen

Vejrudsigten for 2010:

I generationer har SDWIND
været den mest populære cam-
pingvogn i Europa, og her i sæson
2010 går modellen i offensiven
med friske ideer og præsenterer
sig både med et helt nyt eksterir
og helt nyt interir.

Priser fra 
kr. 129.300,-

Fås også som specialudstyrede kampagnevogne

til kr. 139.900,-

SPORT
Den kompakte vej 
til fritidsfornjelsen.

Priser fra kr. 104.700,-

NORDIC PLUS
En fascinerende komfortabel cam-
pingvogn til mennesker der stiller
store krav til udstyr, kvalitet og er-
gonomi.

Priser fra kr. 190.200,-
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