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Lun sommeraften under pinjerne 
på ’Adriano Camping Village’ nær 
Ravenna.

Den dejlige by Orvieto er især 
kendt for dens og egnens lifl ige 
hvidvine.
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Har man mulighed for det, er der mange penge 
at spare ved at campere uden for højsæsonen. 
For det første kører alle pladser jo med lavere 
priser i for- og eftersæsonen. Dertil kommer fl ere 
rabatordninger, bl.a. de to store: hollandske ACSI  
og franske Camping Cheque. Her i sommer valgte vi 
at ”teste” sidstnævnte ordning.

Gode afspadserings- og seniorordninger gjorde, at min kone 
og jeg i år kunne tage på 4 ugers sommerferie sydpå noget 
før de fl este af vore landsmænd.
Turen skulle i år gå til Midtitalien, dvs. regionerne Emilia 
Romagna, Toscana, Umbrien, Abruzzo og Marche. På turen 
ville vi teste, hvor meget camping vi kunne få ved at bruge 
vores såkaldte Gold Card fra Camping Cheque. Vi havde for et 
par år siden anskaffet os kortet, som vi indtil videre dog mest 
havde brugt herhjemme samt i Østrig.

Camping Cheque’s Gold Card
Sagt kort, fungerer Camping Cheque på 2 måder: enten køber 
man på forhånd et antal (papir)checks, som svarer til det 
antal overnatninger, man forventer at skulle bruge en periode. 
Eller man anskaffer det såkaldte Guldkort, som er et chipkort 
på størrelse med et Dankort. Man kan enten via nettet, eller 
fx hos DCU få ”tanket” et antal overnatninger på kortet som 
man så bruger som betalingsmiddel på campingturen. 
Uanset om man bruger papirløsningen eller bruger chipkortet, 
koster en overnatning for 2 personer incl. el. kun 14 Euro 
(svarende til 108 kr.) – vel og mærke uden for højsæsonen. 
Går rejsen sydpå, opdager 
man hurtigt, at jo længere 
mod syd, man kommer, 
jo senere starter høj-
sæsonen. Så man kan 
nemt komme til at 
benytte Camping 
Cheque fordelene. 

Tekst og foto: Sven Petersen
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I øjeblikket er 563 pladser med i ordningen, fordelt på 24 
europæiske lande. Enkelte pladser giver rabat hele sæsonen, 
- oven i købet pladser, som er helårsåbne. På de fl este af de 
pladser, vi besøgte, sluttede rabatperioden omkring slutningen 
af juni; en enkelt gav rabat hen til udgangen af juli måned.
Ordningen er vist det, man roligt kan kalde en ren win-win 
situation, idet campingpladserne får ”kunder i butikken” i de 
lidt døde perioder - samtidig med, at campisterne 
sparer rigtig meget på feriebudgettet. 
At temperaturen i ydersæsonen ydermere 
er mere moderat, passer vist også rigtig 
mange. Poolen er måske ikke fyldt, 
men så er der til gengæld heller ikke 
overbelastning på de forskellige 
andre faciliteter, fx køkken og 
toiletter.
Der går jævnligt rygter om, at man 
som Camping Cheque campist kan 
risikere at få anvist et usselt hjørne 
af campingpladsen. Det er absolut 
ikke vores erfaring! På intet tidspunkt 
er vi blevet behandlet som andenrangs 
campister, blot fordi vi betalte med 
CC-kortet eller papirchecks. Oven i købet har 
vi her i sommer for 108 kr. pr. nat boet på den 
vildeste luksusplads/ferieby ved Middelhavet.

Italien til lavpris...

En af de utallige, smukke udsigter på køreturen fra Follonica til Punta Ala på Middelhavskysten.

Michelangelos 
berømte statue 
David står uden for 
Palazzo Vecchio 
på Piazza della 
Signoria i Firenze.
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Det grå guld
Det skal ikke nægtes, at det var den grå og hvide hårfarve, 
der prægede campingpladserne så tidligt på sæsonen. 
Overraskende nok så vi også enkelte familier med halvstore 
børn. Med Guld-kortet i lommen har vi haft en pragtfuld 
sommer med store natur- og kulturoplevelser. 
Vi nød gensynet med det skønne Midtitalien med Toscanas og 
Umbriens bløde bakker med oliven-, vin- og solsikkemarkerne, 
kulturbyerne Firenze, Orvieto, Grosetto, Ravenna, naturperlen 
Bolsena-søen, Abruzzer-bjergene, strandene ved Middelhavet 
og Adriaterhavet. En helt unik oplevelse var en ”ekspedition” 
ud i Po-deltaets vidt forgrenede vildnis. Deltaet har status af 
naturpark og er optaget på Unescos kulturarvsliste.
I dette og de følgende numre af campingferie.dk vil jeg be- 
skrive de pladser, vi besøgte i Italien her i 2009 - og hvor 
vi kunne benytte vores CC-kort. Læs om campingpladsen 
Eurcamping i Roseto degli Abruzzi længere omme i bladet.

Værd at vide:

Camping Cheque Scandinavia
Vonsildvej 19
6000 Kolding
Tlf. 7550 8222
Fax 7552 4529

www.campingcheque.dk
campingcheque@ccd.dk

Ren luksus for 108,- kr. pr. nat! På ’Camping Parco 
Vacanze Il Veliero’ i Follonica havde vi privat køkken 
med el-komfur, emhætte og køleskab samt bad og 
toilet.

Den billedskønne middelhavsby Porto Santo Stefano 
var en dag målet for en udfl ugt fra campingpladsen 
’Il Veliero’ i Follonica.
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Wencon ArcoPur ApS • Jyllandsvej 15 • 5400 Bogense 

Tlf. +45 6481 1122 • arcopur@arcopur.com • www.arcopur.com

Ergopur topmadrasser er fremstillet af trykafa-

stende polyuretan skum, og leveres så det passer 

til din campingvogn.

Det trykafastende skum har den egenskab, at 

det ikke fjedrer ved trykpåvirkning, menrea-

gerer formmæssigt på din kropstemperatur og 

vægt.

For dig betyder det, at din blodcirkulation er 

bedre mens du sover, du har ikke behov for at 

vende dig så ofte og vågner frisk og veludhvilet.

- Færdigsyes til alle typer campingvogne.

Prøv en Ergopur topmadras hos din 

campingforhandler.

Se nærmeste forhandler på www.

ergopur.dk eller ring 64811122.

Trykaflastende topmadras

Kun vægtløshed er bedre...


