Turen starter 13 septemper 2014
13-9 2014 Efter at have været
tidligt oppe fra Inger og Bents
Guldbryllup, tog vi færgen til
Langeland, hvor vi hurtigt fik smit
det mørke tøj på bøjle og fik de
sidste småting i bilen kørte vi kl 11
til Odense for at hjælpe Odense Jagt
og Fritid med skydebanen, herfra
videre mod grænsen, kl 16 havde vi
fundet en skøn plet ved Flensborg
fjord nær Broager, det var et
gammelt teglværk der er lavet om
til museum, her venter vi på Hanne
og Jes. de kom ca kl. 19 vi fik en hurtig Gin og tonic og så til køjs Dagen sluttede
med en kilometerstand på 201 Km.
Søndag d.14 - 9 startede dagen med at vi drak vores Morgenkaffe i silende regn, Vi
to biler kørte til Harislee for at mødes med Inger og Holger, og få lavet vores små
indkøb, som skete med lige så mange mennesker som vi havde regndråber under
morgenkaffen. efter vi havde handlet fik vi en klemme og forlod Fleegaard kl 12,30
med kurs mod Wildhausen som vi ankom til ca. kl. 17, her er en dejlig plads til ca 20
vogne til den store pris af 5 euro incl strøm. Her fik vi en tiltrængt bajer og videre til
en lækker Gulassuppe som Hanne havde lavet hjemme fra, efter maden kaffe med
diverse hjemmebag.

Dejlig aftensmad på pladsen

Mandag i Koblenz
15-9 vel ankommet til Koblenz. efter (943 Km fra Langeland,) det er her Rhinen og
Mosel mødes, en herlig plads men ret dyr 28 euro pr døgn, men så er bad og strøm
også med i prisen.
Turen hertil er gået godt, men andre vi har talt med, har været i et større uheld kort
før pladsen, hvor en bus var kørt galt og gået i brand. det havde været en grim
omgang. I dag køre vi til Rhüdesheim hvor vi vil være 2 dage.

Rhüdesheim
Vel ankommet til Rhüdesheim Camping er der allerede gået ged i vores planlægning,
vi havde regnet med 2 dage, men allerede
den 1 dag blev det vedtaget at vi skulle
blive her 5 dage, ja så kunne vi jo lige så
godt tage den med ro, så første aften gik
vi i Drosselgasse, for at lure stemningen,
her var ikke mange mennesker men
alligevel dejlig hyggeligt. vi fandt et lille
listigt og fik en tår at drikke, fortsatte vor
vandring rundt og videre ned til Rhinens
kant hvor vi spiste en stor snitsel, Gåturen
tilbage til pladsen gik langs Rhinen forbi
alle de mange hotelskibe der var lagt til kaj, efter maden hjem til pladsen hvor vi sad
og hyggede et par timer.

17-7 her sov vi lidt længere end vi plejer, og efter morgenmaden var damerne i
Liddel, en frokost og så ellers på cyklerne og ud for at se området, Holger og jeg tog
senere ind til færgeselskabet for at høre om vi kunne få billetter til Rhinen i flammer
lørdag, og det lovede de at vi kunne hente i morgen, efter aftensmaden blev der raflet
til langt ud på aftenen.
Torsdag d.19-9 2014
Efter morgenkaffen var der almen hygge, og så ellers på cyklerne, for at køre til byen
og købe billetter til færgen Rhinen i flammer,lørdag aften. Billetterne var ikke
kommet til kontoret endnu, så damerne gik i byen for at vende bøjler, medens vi
andre fik en kold øl.
Da vi atter kom til til kontoret for at afhente vore billetter, besluttede vi os til også at
tage en sejltur i dag, for at se det hele i dagslys. Det foregik i vindstille sol og 28
grader, så det var en fin oplevelse. Hjemkomst med færgen kl 18,30 og så hjem på
pladsen for at lave aftensmad, efter maden hygge til kl. 23 udenfor i 20-22 grader.

Sammen med så flotte, mennesker og så godt vejr, kan turen på Rhinen ikke blive
bedre/flottere.

Lørdag.20-9-2014
Sidste dag i Rhüdesheim, inden vi drager af mod Mosel, for at finde en god vinbonde
som vi kan besøge næste år med Campervenner. Men inden vi forlader pladsen skal
vi ud for at se Rhinen i flammer, det er ikke sikkert det bliver lige så flot en oplevelse
som det kan være, for det regner kraftigt, så vi skal nok se det meste inde fra skibet,
og da vi skal sidde ved de midterste borde er det jo begrænset hvad der kan ses der
fra, vi havde ikke bestilt mad hjemmefra så vi fik en snitsel med kartofler og bønner,
dette var også udmærket. Men som forudset blev det en lidt våd oplevelse, man
alligevel imponerende.
Fredag d. 20 -9-2014
Denne dag skal være til ren afslapning, efter sen morgenmad, tog vi cyklerne på tur
lange Rhinen, vi startede alle 6 men efter nogle km. valgte Jes at blive siddende for at
studere skibene, vi andre fortsatte ti byen Ustrich, dette var en lille hyggelig by 11 km
fra Campingpladsen, efter lidt byvandring i de smalle gader så tilbage til
Campingpladsen, her stod den på Ingers frikadeller og persillesovs til aftensmad.

Hellere et dårligt billeder end ingen

Fra bordet midtskibs på 2 dæk. vi var ca. 500 mennesker på dette skib. i alt var der
50 skibe samlet for at se fyrværkeriet

Søndag d. 21-9-2014
Vi stod tidligt op for at pakke så vi kunne komme videre på vor tur. Nu gælder det
Mosel, vi køre op langs Rhinen til Koblens og den vej ned på nordsiden af floden
Mosel, men det regner stadig kraftigt, så vi ser nok ikke så meget på denne strækning.
men langs mosel og på grund af vejarbejde også gennem bjergene, det var meget små
veje som havde mange hårnåle sving, det var spændende kørsel. vi ankom til en plads
i Kesten den lå 49 90 30,2 N 006 96 19,5 Ø. her var det første vi mødte en is bil på
pladsen, den blev dog ikke benyttet af os, næste morgen kom bageren med friskt
brød. Prisen på denne plads var 6 euro + 2 for strøm.
Mandag. 22-9-2014
Vi forlader nu pladsen i Kesten, for
at køre til en plads som findes i Bord
Atlas Haupstrabe, Bernkastek-Kues
N 49 93 84,8 Ø 007 49 06 Dette er
en dejlig plads som ligger på nogle
terasser, med en perfekt udsigt ned
over Mosel.
Vi har dog stadig ikke fundet en fin
vinbonde som vi både kan overnatte
og spise ved.

Tirsdag 23 Sept.
Efter at vi har tømt tanke og spist morgenmad begav vi os videre mod byen Lösnich
for at besøge en vinbonde
vi havde lavet en aftale
med, dette var en kæmpe
positiv oplevelse, som blev
til at det er dennes familie
vi næste år skal besøge så
videre mod Ürzinger hvor
vi parkere ved mosel lige
midt i byen. Efter at fået
bilerne på kiler begav vi os
over gaden til en dejlig
restaurant hvor vi indtog
frokosten. Efter frokost
hvor Holger, Jes og Ethel
fik en morfar, Inger en lang spadseretur i vinområdet Hanne strikket som vanlig,og
jeg fik lavet noget regnskab, da alle var klar fik vi raflet lidt og så til aftensmaden
som blev en klemme med ost, da vi jo havde spist godt til frokost, så over til Inger og
Holgers for at rafle et par timer og så i seng.

Holger og en morfar

En frisk dame efter en tur i bjerget

Vores vært 2015

Vi blev godt beværtet af næste års værts far

24 og 25 Sept. 2014
Nu var der bare det kedelige tilbage gpseren sagde 948 km hjem, så det var bare i
gang, der var meget trafik og især mange lastbiler så det var lidt træls, så kan man
køre i Tysklabd om søndagen er det at foretrække vi kørte til samme plads som på
turen ned, for at overnatte, næste dag op til Fleggaard for at fylde bilen til huset
derhjemme og så ellers de sidste 250 km. hele turen løb op i 2150 Km
Vel ankommet til hjemmet efter en dejlig tur kan vi kun sige prøv det, det er en
kæmpe oplevelse

