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Onsdag, d. 1. september 2021: Vi er nu færdig med Tjekkiet og køre i dag fra Pode-

brady mod Bratislava for at tage en enkelt overnatning på en plads ned til floden, for så 

at køre videre mod Lidoen, hvor vi regner med at blive nogle dage, og så nok på lørdag 

sejle til Venedig. 

  

Torsdag, d. 2 september. Her gik hele dagen med at finde et sted, hvor jeg kunne få en 

ny ledning og sikringsbox på til bodelen. Den gamle var brændt af. Den har nok ikke 

kunne trække de nye batterier, jeg fik på i Tjekkiet 

 

Fredag, d. 3. september. Vi er nu i Østrig på en skøn plads, pris 15 Euro og vand tøm-

ning, grill og strøm mod ekstrabetaling. Vejret er fantastisk, og når morgenmaden er 

indtaget, køre vi videre mod Venedig. Vi forventer at nå Lidoen i eftermiddag. 

Vi beslutter dog at køre ned gennem Slovenien for at se en af grotterne ved Postojna. Vi 

har tidligere besøgt de rigtige drypstensgrotter; men vi talte med ejeren af pladsen i 

Østrig, og han anbefalede en af de andre. Da vi kom frem, var det desværre kun for be-

søgende, som fulgte de guidede ture, og der var først nogle ture næste dag. Vi måtte 

ikke overnatte på pladsen til næste dag, så vi besluttede at køre mod Lidoen med det 

samme. 

Da vi havde fravalgt betalingsveje kom vi godt nok gennem en meget flot natur og 

skønne små byer. I den del af Østrig, hvor vi kørte, blev der dyrket masser af græskar, 

som blev knust på markerne, så kernerne kunne tørre. Hvordan de så senere fik kerne 

op, må guderne vide. Der var også meget hirse, boghvede, majs og græs. Vi passerede 

grænsen mellem Østrig og Slovenien kl. 11:30, og da ændrede afgrøderne sig straks 

markant, nu var det humle, der var mest udpræget. 

Vi nåede Italien ca. kl. 16:00 og havde regnet med at være på Lidoen kl. 18:30. Det var 

vi knapt; men inden vi fandt et sted, vi kunne overnatte, var klokken 20, og det var 

kun, fordi en campingplads var venlig at lade os holde i venteområde til lørdag. På Li-

doen var alt optaget. Her er lige så mange turister, som der normalt er om sommeren. 

For mit vedkommende er der atter problemer med bilen. I Tjekkiet måtte jeg have 2 

nye batterier på bodelen, og i Bratislava gik der en sikringsbox. Den gamle kunne ikke 

holde til nye batterier, og så nu her i Italien, da vi endelig får anvist, hvor vi må over-

natte, ville ventilatoren til køleren ikke stoppe. Vi får afbrudt strømmen, og så må jeg 

se, hvornår jeg kan få en ny termostat på igen. 

 

Lørdag, d. 4. september. Vi er stået op til det skønneste vejr. Så må vi se, hvornår jeg 

for en rigtig plads. Allerede kl. 8.00 får jeg anvist en plads. Det er jo dejlig nemt at få 

en autocamper stillet op, så allerede kl. 10 er vi klar til at se på herlighederne. Det er en 

stor 5 stjernet plads med pladser til 3000 enheder. Der var rigtig mange mennesker på 

strande heraf flere hundrede i vandet, og det i september. 
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Søndag d. 5. september. I dag går turen med et lille tog her 

fra pladsen til receptionen, hvor vi skal over i en anden bus 

for at komme til færgen, som sejler til Venedig. Pris retur 

18 Euro.  

Vi er nu kommet tilbage til pladsen efter et gensyn med 

Venedig, som vi sidst besøgte for over 35 år siden. Det var 

en oplevelse, og det lignede sig selv, dog mener vi, der er 

meget længere at gå for at se de forskellige seværdigheder; 

men det skyldes nok mere vores alder. Godt trætte tager vi 

tilbage til campingpladsen, hvor vi efter et hvil er oppe for 

at få en pizza; men som alt andet på denne plads er det 

dyrt. Pizza til 90 dkr. det synes jeg er mange penge for en sådan. 
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Mandag, d. 6. september. I dag køre vi mod Firenze, så snart vi har pakket, og beta-

lingsveje er slået fra. Om det tager en eller to dage er lige meget, der skal være tid til at 

stoppe, hvis vi vil besøge en vinbonde eller se noget vi kommer forbi. 

Tirsdag, d. 7. september. Vi har i nat overnattet på en plads i Ravenna, og lister så vi-

dere mod Firenze. Vejret er stadig flot med omkring 30 grader. 

 

Flot køretur gennem et me-

get bjergrigt område og rig-

tig mange hårnålesving og 

kraftige stigninger. Atter 

blev den gamle bil lidt dår-

lig. Det er over 30 grader, 

hvor vi kører, så den begyn-

der at blive varm, og vi må 

tænde for varmeapparatet 

for at kunne holde tempera-

turen nede, til vi kommer 

frem til Firenze, hvor vi fin-

der en plads at overnatte 

på; men først skal vi lige se 

på, hvorfor den ikke vil 

køle. Heldigvis kører vi 

sammen med en tusind-

kunstner med mange ud-

dannelser, alt lige fra kok - 

tjener -sælger af bagerima-

skiner - ølmand-mekanik-

ker og meget andet, og Niels 

Erik får hurtig konstateret, 

at det er termostaten og et 

relæ, der ikke åbner rigtigt, 

så nu er det op på en trans-

porter og så på værksted, hvor vi overnattede på en parkering ved Maxi Zoo, lige over 

for et Fiat værksted. 

 

Onsdag, d. 8. september. Jeg kom fra morgenstunden, som her er 8:30, ind på værkste-

det, og inden middag er jeg kørende igen, og det var på ingen måde dyrt, selvom de jo 

nok kunne have taget røven på sådan en turist som mig. Vi kører tilbage til den samme 

plads som dagen før. Vi stiller bilerne og tager bussen ind til centrum, og selv om vi 

flere gange har været i Venedig, og mente den var flot, så må jeg indrømme, at Firenze 

er meget mere imponerende efter min mening. For at se det hele, tager vi en lille 5 per-

soners elbil rundt til alle de berømte steder. Vi gav 110 Euro for halvanden time, og det 
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var pengene værd. Vi havde aldrig nået at se så meget, hvis vi skulle have gået rundt. 

Nu da vi var færdig med vores rundtur, mener Ethel og jeg, det er passende at give et 

måltid mad til Inger og Niels Erik for deres hjælp, og så med taxa hjem. 

 

 

  

 

Under vores tur rundt i Fi-

renze fik vi en tår at drikke 

og lidt snack, for så senere at 

spise aftensmad. Min aftens-

mad var den tallerken i ser 

her. Ethel fik lasange. Inger 

fik kylling og Niels Erik en 

steak. 

 

 

 

 

Torsdag, d. 8. september. Der skal i dag være marked, på en plads lige ved siden af 

hvor vi har overnattet, og damerne vil der ind et par timer, før vi kører mod Pica.  

Pica har været en stor oplevelse. Vi fandt en plads uden for byen og tog en taxa ind til 

Det Skæve Tårn. Det var flot og stod næsten helt nyrestaureret. Som alle andre steder 

var der masser af folk. Vi var rundt om hele pladsen Tårnet - Kirken og Katedralen, 

gennem nogle af de små gader inden for Bymuren, fik en tår at drikke og atter med en 

taxa ud af byen til vores biler. Herfra kørte vi til Lucca, hvor vil overnatte i dag. 
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Fredag d. 9. september. 

Atter en skøn morgen, og så må vi se, hvad dagen byder. Vi vil blive her i smukke Tos-

cana, sandsynligvis køre vi mod Pontedera og derfra videre mod Livorno ude ved vest-

kysten. Dette var en lidt anstrengende tur med meget bjergkørsel, men ellers flot. Vi 

ankom til pladsen, og det blev lavet til vaskedag. Der var vaskemaskine, så den blev 

brugt flittigt. 

 

.  

 

Lørdag, d. 10. september. Først en tur på stranden, som var virkelig flot, og som nok i 

løbet af søndagen vil blive som et fluepapir, for vi har 32 grader. Køreturen i dag var 

gennem det rigtige Toscana, nok det flotteste jeg har kørt i nogensinde. Vi kørte over 

Siena og op til en sø i 286 meters højde ved byen Castiglione Del Large. Her fandt vi en 

fantastisk plads med plads til 50 / 60 campere; men atter gik der noget galt. Maskinen, 

vor vi skulle betale 16€, snuppede mit kort, så nu må vi vente til i morgen, hvor der 

kommer en fra Isi Park for at se, om han kan få det ud i hel tilstand. 
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Turen hertil var som sagt meget smuk, vi så vin-, oliven-, solsikke- og sågar lavendel-

marker i stor stil. Resten af markerne var pløjet; men denne tur vil helt sikkert være en 

fantastisk tur i foråret, hvor det hele vil det være meget flottere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag, d. 12. september. Igen en flot morgen, og efter at jeg har får mit dankort til-

bage, kører vi atter mod kysten. Endnu en flot tur, med mange forskellige afgrøder, 

først og fremmest oliven, men også enorme arealer med hasselnødder - spisekastanjer -

figner og vin. Til aften finder vi en campingplads i Albinia ude ved kysten nord for 

Rom. Da vi havde fået stillet op, var der champagne til bilen og os, for i dag rundede 

vores trofaste bil i mange år de 300.000 km. Her på plads vil vi blive to dage.  
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Den gode gamle bil fortjener virkelig 

også at blive forkælet, trods nogle 

små bagateller, har den i alle de år 

gjort det godt, og den er blevet pas-

set med service og diverse småting, 

så Frankia har i dette tilfælde holdt, 

hvad der blev lovet, så passer vi vo-

res biler, kan de holde til meget; men 

de italienske veje kan ellers godt 

være hårde ved bilerne. 

 

Mandag, d. 13. september. 

Hviledag med lidt vask, 

skift af sengetøj og ellers 

bare slappe af, og så i mor-

gen uden om Rom, for nu 

har vi set nok af gamle byg-

ninger på turen, og det skal 

vi jo fortsætte med når de 

andre på turen kommer til 

Napoli d. 17. 

Som i kan se, er dette ikke 

de bedste badestrande, men 

alligevel dejlig friskt at 

være ved havet i den varme. 

 

Tirsdag, d. 14. september. Atter et fantastisk vejr, og efter halvanden fridag køre vi i 

dag ned syd for Rom, hvor vi havner får i senere, vi er nu nået til kysten ud for Sabau-

dia på en parkering tilhørende den lokale roklub. 


