Rejsebeskrivelse
Gennem 10 lande til Kreta
med DACF
efteråret 2013
Tyskland
22.08.2013 Harrislee – Neu-Göhren
Vi har holdt på Flensborg Havn i nat og
skal lige have vores gasflasker fyldt op
og handlet lidt ind ved Lidl, inden vi er
klar til at møde resten af rejseholdet ved
Poetzsch i Harrislee kl.11.00.
Vi finder dem, vi skal køre sammen med,
og så er det afgang mod syd.
Første stop er frokost i Plön, og så går
det videre mod Ludwigslust, hvor vi går
en tur rundt ved slottet og den flot park.
Vi overnatter på campingpladsen i NeuGöhren. Vejret har været fint, og dagen
afsluttes med hyggelig fællesspisning på
pladsen.

med at omdanne sin have til en fin grillplads med hytte, sauna og en lille sø.

Hyggelig og meget snakkesalig fyr og en
rigtig fin aften.

24.08.2013 Sct. Wolfgang
Vejret er fint, og det er en flot tur videre
Fin start på turen.
til Regensburg.
Det er meningen, vi skal have pizza på
den restaurant, hvor vi skal overnatte i
23.08.2013 Triptis
Sct. Wolfgang. Pizzeriaets indehaver har
Fint vejr. Vi fortsætter mod Triptis. Vi
imidlertid meddelt Steen, at han er taget
skal overnatte på autocamperpladsen i
på ferie; men vi må gerne holde på pladTriptis, og her griller værten, Uwe Biehle
sen alligevel. Der er en stor græsplæne
Thüringen-pølser til os. Han er i gang

bag pizzeriaet, og en nabo fortæller os, at
vi må holde overalt.
Da så godt som alle er nået frem, og plænen er godt besat, kommer en ældre
dame, som viser sig at være ejeren af
stedet, ud til os. Hun er noget bekymret
for sit græs, for det bliver kraftig regn til
aften, forklarer hun, og en del af det
areal, vi holder på, har hun forpagtet ud,
så det er måske ikke så smart, at vi
ødelægger det med kørespor.
Stor omrokering og alle kommer op på
fast grund. Vi holder lidt tæt; men det er
jo kun for en nat.

fint igen, og det er dejligt at slappe af ude
på pladsen efter den lange tur.

Det er her, de sidste vogne skal støde til
rejseholdet, og de fleste af deltagerne er
kommet, så snakken går lystigt ved vognene.
26.08.2013
Det har regnet en del i nat, og formiddagen er ret fugtig.
Ud på eftermiddagen er de sidste vogne
nået frem.
Der er almindelig hygge ved vogne.
Vi får sat borde frem og arrangerer fællesspisning mellem vognene. Da vi er så
godt som færdig med maden, begynder
det at regne, og alle får travlt med at pakke sammen.

Italien
25.08.2013 Grado
Det har regnet hele natten, så det var nok
slet ikke så tosset, vi blev flyttet op på
Vejret er stadig fint til aften, så der
fast grund.
arrangeres fællesspisning.
Vi kører hele vejen til Udine i regn. Det
er flot natur; men det meste af
landskabet er desværre indhyllet i tåge og
dis.
Da vi når frem til Belvedere Camping
ved Grado i Italien, er vejret heldigvis

Slovenien – Kroatien

Vi håber ikke, det giver regn i nat, for
pladsen, vi holder på, er ret våd og fedtet,
så vi er noget bekymret for, om vi kan
komme herfra i morgen tidlig.
28.08.2013 Draga

Heldigvis kommer vi godt ud fra campingpladsen, inden regnen begynder.
Midt på formiddagen klaret det noget op,
og over middag, hvor vi er nået over
bjergene og ud til vandet igen, bliver det
rigtig fint vejr. Landskabet er meget flot.
27.08.2013 Postojna – Grabovac
Så er det med at komme af sted mod Kre- Vi undrer os over, at Kroatien ikke ser ud
ta. Først skal vi gennem Slovenien, hvor til at være kommet meget længere med
genopbygningen af landet, end de var, da
vi er inde for at se den meget smukke
drypstenshule i Postojna. Grotten stræk- vi kørte her for fem år siden. Der står staker sig over ca. 20 km underjordiske gan- digvæk halvfærdige huse overalt.
Vi skal overnatte i Draga, som ligger
ge, hvoraf de 5 km er tilgængelige for
helt ud til Adriaterhavet. På den
turister. Vi har set grotten før, og den er
camperplads, hvor vi skal holde, kniber
stadig lige så flot, som vi husker den fra
det lidt med at få plads til alle vogne, så
første gang. En meget stor oplevelse.
vi er fem campere, som bliver henvist til
olivenplantagen bag pladsen. Der er en
fin strand ved camperpladsen, og mange
er ude for at bade, inden vi skal have
aftensmad.

Vi kører videre ind i Kroatien. Her ser
det meget tørt ud. Træerne er i
efterårsfarver.
Første stop i Kroatien er Grabovac lige
nord for Plitvica Jezera, en af Kroatiens
flotteste nationalparker.
Det er en meget smuk tur, men også en
ret anstrengende tur på små veje op over
bjergene.
Ved campingpladsen i Grabovac, hvor vi
skal overnatte, er der en hyggelig restaurant, hvor vi spiser aftensmad på terrassen.

Værtinden tilbyder at stege korteletter og
lave salat til os. Det benytter alle sig af,
og vi har en hyggelig aften.

Montenegro

29.08.2013 Budva
Vi skal videre til Montenegro i dag. Det
er en rigtig flot tur ned langs
Adriaterhavet, og vejret er strålende. Vi
holder en lille pause ved Dubrovnik,
men føler ikke at der er tid nok til at
besøge byen, som ellers nok er et besøg
værd.

Ved grænsen til Montenegro er der et par
af bilerne, som mangler det grønne
forsikringsbevis. Det giver lidt forsinkelse; men ellers går det hele glat.
Alle vogne er fremme ved opsamlingsstedet i Budva til aftalt tid, og vi bliver
guidet hen til parkeringspladsen ved
stranden, hvor vi skal holde.
Det er en fin aften, og vi sidder ude ved
bilerne og spiser vores aftensmad.
30.08.2013 Udflugt til Kotor –
bjergene ved Budva – Citinje
Kl. 10,00 bliver vi hentet af et par busser

og kørt en tur rundt i Budva´s omegn.
Først op langs kysten til byen Kotor, som
ligger ned til en af Montenegros smukkeste bugter. Kotors havn viser med stor tydelighed, at mange udenlandske sejlere
for længst har opdaget denne dejlige by.
Flotte udenlandske lystyachter fylder det
meste af havnebassinet.
Hele den gamle bydel omkranses af en
stor fæstningsmur. Vi går en tur bag murene og ser på de mange gamle bygninger
og nyder den hyggelig atmosfære i den
gamle bydel.

Fra Kotor går turen op i bjergene, hvor vi
får frokost på en lille taverna, som serverer egnens sepcialitet for os, sandwich
med skinke og gedeost. En fantastisk flot
tur på snoede og stejle veje.
Efter frokost besøger vi Montenegro´s
hovedstad, Citinje, hvor vi er inde for at
se byens museum.

En dejlig udflugt med en sød engelsktalende ung guide, som engageret fortæller

om Montenegro, det gamle Jugoslavien,
som Montenegro har været en del af, og
landets indviklede historie.

Albanien

31.08.2013 Barbullush
Til aften er vi alle nede på stranden for at Vi fortsætter turen sydpå langs kysten til
spise. Steen har bestilt plads på en restau- Bar og skrår op over landet til grænsen
rant, som serverer nogle af Montenegro´s ind til Albanien ved Sukobin. Kort efter
nationalretter for os.
grænsen finder vi vores campingplads i
Det er et stort turistområde, vi bor ved,
den lille by Barbullush lige syd for Busog hele stranden er fyldt med restauranter hat. Ejeren af campingpladsen holder
og boder, som kæmper om turisternes
bryllup for sin datter i dag, så
gunst. Selvom det er sidst på sæsonen, er restauranten er lukket. Vi får lidt at
der fyldt med glade mennesker denne
drikke på terrassen, og de, som har lyst,
fredag aften. Bortset fra den enormt høje får sig en dukkert i den dejlige swimmusik, som vi nok er lidt for gamle til at mingpool. En rigtig fin plads.
værdsætte, er der rigtig hyggeligt stemVejret er dejligt, så vi får arrangeret fælning, og vi har en fin aften.
lesspisning ved bilerne.

Grækenland

01.09.2013 Ktismata
Turens forhåbentlig værste dag. For det

første bliver vi vækket af hanen på campingpladsen, længe før det bliver lyst, og
så har vi brugt hele dagen på at køre ned
gennem Albanien på dårlige, hullede
veje. Masser af vejarbejde. Murbrokker
og sten overalt. Et trist syn med
halvfærdige huse og mange ruiner. Der
ser meget fattigt ud overalt.

vejprojekter.
Vi kører forbi den smukke Amvrakikos
sø og over den flotte bro til Peloppones
og langs kysten til Akrata, som ligger
lidt syd for Diakopto.

Her skal vi bo de næste to dage på Akrata
Beach Camping. Det er en dejlig
Det tager lang tid at komme over græncampingplads, som ligger lige ned til en
sen, og det vrimler med både sigøjnere
meget fin strand, og der er livlig
og tiggende børn ved grænsen, og alt ser badeaktivitet. Pladsen har også en
trøstesløst ud. Godt vi ikke skal den vej
hyggelig restaurant, hvor vi får
tilbage.
aftensmad og hygger os til ud på de små
Til sidst kommer vi ud af Albanien og op timer i den lune sommeraften.
til den lille grænseby Ktismata, hvor vi
skal overnatte på torvet ved tavernaen.
03.09.2013 Udflugt til Diakopto
Her er der bestilt souvlaki til os, og vi har Kalavryta.
en hyggelig aften. Nogle af de lokale folk
på torvet fortæller om deres store proble- I dag skal vi på udflugt med et lille tog,
som kører på den gamle smalsporsbane
mer i byen med hærgende albanere. Adskillige har anskaffet sig hunde efter flere fra Diakopto til bjergbyen Kalavryta,
som ligger oppe i 720 meters højde.
voldsomme røverier, det sidste i rækken
med dødelig udgang for et ældre ægtepar
med en lille købmandsforretning. Det
lyder ikke særlig trygt, synes vi.
02.09.2013 Akrata.
Jeg er meget træt. Jeg tror, vagthund på
tavernaen har stået og gøet lige uden for
vores camper hele natten. (sådan føler jeg
det i hvert fald).
Det går videre sydpå. Vejene i Grækenland er noget bedre end i Albanien; men
vi kan godt fornemme, at grækerne
Vi bliver hentet og kørt ind til Diakopto i
mangler penge. Der er mange ufærdige
personbiler, stillet gratis til rådighed af

campingpladsen (meget fin service). Der
er lidt ventetid, inden alle bliver samlet i
Diakopto, så vi kan lige nå at nyde en
kop kaffe og en øl, før vi stiger på
toget.Toget er 2 1/2 time om at køre de
22,5 km til Kalavryta.

Ved Korinth er vi ude for at se Korinthkanalen, som forbinder Korinthbugten
med Den Saroniske Bugt i Ægæerhavet.

Et ret imponerende udgravningsarbejde.
Kanalen er 6,3 km lang, 21 m. bred og 8
m. dyb ved lavvande. Den ret beskedne
Det snor sig op over de høje bjerge.
bredde gør, at kanalen i dag udelukkende
Nogle steder på strækningen er
stigningen på 17,5%. Det går over smalle bruges af turistskibe, da den er for smal
til nutidens fragtskibe; men da kanalen
broen med dybe kløfter og gennem små
tunneller, hvor man ikke tror, der er plads stod færdig til indvielse i 1893, blev den
anset for et teknologisk gennembrud, og
nok. Utrolig flot bjergtur.
den sparede datidens fragtskibe for den
400 km lange tur rundt om Peloponnes.

Vi får aftensmad på campingpladsens restaurant, hvor der bliver serveret moussaMidt på eftermiddagen er vi fremme ved
ka for os alle.
Athen Camping, og resten af dagen slapEn helt igennem dejlig dag.
pes der af på pladsen i det fine vejr. Pladsen har en lille restaurant, hvor vi får lidt
04.09.2013 Athen.
Vi forlader Akrata og kører til Athen. Det aftensmad, og bagefter fejrer vi, at Svend
Erik er blevet farfar.
er en flot tur langs vandet. Der er meget
vejarbejde; men tilsyneladende kun få
som arbejder på det.

05.09.2013 Udflugt til Athen –
Akropolis – Plaka
I dag står programmet på udflugt til
Athen og Akropolis. Vi bliver hentet i en
bus på campingpladsen kl. 9.00 og starter
med en rundtur i Athen, hvor vi ser
byens vigtigste bygninger.

Universitetet, akademiet og
nationalbiblioteket. Alle tre bygninger
opført i nyklassicistisk stil og tegnet af
de danske arkitekter Chr. Hansen og
broderen Theophilus Hansen
Vi kører over Syntagmapladsen hvor parlamentet/præsidentboligen ligger. Ved
parlamenter er pladsen foran afspærret,
og der er et stort opbud af politi. Det er
der tit på grund af demonstrationer mod
den meget upopulære regering, fortæller
guiden.
Vi kører videre til Panathioaikos/Kalimarmaro Stadion, som er Athens største
bygningsværk.

Panathioaikos blev opført første gang
omkring 566 f.Kr.; men den nuværende
marmorversion kom først til i 329 f.Kr. I
1896 blev alt renoveret, så det var klar til
de første Olympiske Lege i nyere tid. Det
kan rumme omkring 65.000 mennesker
og er sidst renoveret, da Athen i 2004
igen var OL-værter.
Fra Panathioaikos går turen til
Akropolis. Der er utrolig mange
mennesker på Akropolis, så det er næsten
ikke til hverken at komme frem eller
tilbage, og det er uhyggelig varmt. Solen
skinner fra en skyfri himmel. Det tager
lidt tid at komme ind; men i gåsegang får
vi da set både Dionysosteateret og de
flotte templer.

Efter frokost går vi en tur i den meget
stemningsfyldte bydelen Plaka. Fin tur
med en ældre ”skandinavisk” - talende
græker, som fortalte mange ting om Athen, Akropolis, Grækenland, grækerne
og ikke mindst om deres i hans øjne fuldstændig uduelige og korrupte styre.
Sidst på eftermiddagen er vi hjemme
igen, og der er alminde hygge ved bilerne
i det gode vejr.
06.09.2013 Piræus.
I dag skal vi sejle til Kreta. Der er afsejlingen fra Piræus kl. 21.00, så campingpladsen i Athen har lovet os, at vi må blive der til kl.16.00. Fin service.
Midt på eftermiddagen kører vi den korte
strækning til Piræus, hvor vi holder på
havnen, indtil vi bliver dirigeret om bord

kl.19,00.

Kreta

07.09.2013 Chania
Så er vi nået til målet for turen, vor vestlige kulturs vugge og Grækenlands største ø, Kreta. Det har været en behaglig
Vi får os en fin plads på øverste dæk,
overfart i stille vejr. Da vi kører i land på
hvor vi kan følge med i det enorme mylKreta, regner det. Steen er noget frustreder, der er på havnen og samtidig nyde
ret, for han har gentagne gange på vej
det flotte syn af lysene, som langsomt
hertil, når vejret ikke har vist sig fra den
tændes over byen. Vi sejler - en halv time
pæne side, bedyret, at når vi nåede Kreta,
forsinket - kl. 21,30. Det er skønt vejr, og
garanterede han for, at vejret var flot ”for
en smuk tur ud af havnen.
på Kreta regner det aldrig”. Det klarer
dog hurtigt op.
Vi kører til Kladissos Bridge ved Chania
(Kretas næststørste by) og får en flot
morgenbuffet hos Frida.

Resten af dagen er til fri afbenyttelse.
Det er lørdag, og de fleste går ud for at
handle ind og se på byen og stranden.

08.09.2013 Udflugt til Chania og
omegn.
Vi indleder vores ferie på Kreta med en
udflugt til Chania og omegn. Vi bliver
hentet af en ”Hop on and Hop off” bus på
pladsen og kørt en dejlig tur rundt i Chania og omegn.

Så er det altid nemmere at orientere sig
de næste dage, når vi skal ud på egen
hånd. Efter rundturen stiger vi af bussen
ved stranden i Chania og får os lidt
frokost, inden vi går hjem langs vandet.

09.09.2013 Bytur i Chania
Pladsen, hvor vi holder, ligger ikke langt
fra den gamle bydel i Chania, så midt på
formiddagen begiver vi os til fods ind for
at se på byens seværdigheder - torvehallen, kirken, havnen, bymuren - og de
mange hyggelige gader med små
butikker. Vi får en let frokost på en af de
mange fortovsrestauranter inde i byen,
inden vi igen begiver os hjem langs
vandet. Dejlig bytur.

Til aften er der arrangeret cretansk aften
på Hotel Frida. Flot arrangement med
grillmad og underholdning af cretanske
dansere.

10.09.2013 Samariakløften
Op kl. 5 og med bus til Samariakløften.

20,30. En lang og anstrengende dag, men
en kæmpe oplevelse. Er spændt på hvor
ondt jeg har i mine lår i morgen.
11.09.2013 Udflugt til Akrotiri halvøen
– Agia Triada – Marathi
Det er overliggerdag, og vi tager en tur
ud på halvøen Akrotiri nord for Chania,
hvor vi besøger et af Kretas mest betydningsfuldt klostre, Agia Triada.

Vejret er fint, og det er en fantastisk naturoplevelse at gå gennem den 16 km
lange kløft.

Da vi når ud af kløften ved jernporten
ved Agia Roumeli, har vi et par timer til
at samle kræfter igen, inden vi bliver
sejlet til Sougia, hvor bussen samler os
op og kører os tilbage til Chania.

Vi bliver sat af nede ved landevejen kl.

Et meget smukt og fredfyldt kloster som
bestemt er et besøg værd. Klosteret er
bygget omkring 1634. I dag dyrkes der
økologisk vin og oliven på klosterets
marker og i den lille butik, som ligger
ved siden af ikonmuseum, kan man købe
alle deres produkter – vin (som har
vundet flere internationale priser), oliven,
olivenolie, honning, eddike og olivenoliesæbe - og så selvfølgelig forskellige
religiøse souvenirs.

Efter besøget på klosteret kører vi ud til
vandet og spiser frokost ved stranden i

den lille by Marathi. En rigtig flot tur.

12.09.2013 Knossos – Sisi
Så går turen videre mod øst til Sisi Camping. Undervejs er vi inde for at se
Kretas største seværdighed,
udgravningerne ved Knossos, som viser
resterne af et kongepalads opført
omkring år 1700 f.Kr.

13.09.2013 Udflugt til Spinalonga (De
spedalskes ø)
I dag har vi været på udflugt til Spinalonga, som også kaldes for ”de spedalskes ø”,.

Hertil blev de spedalske fra Kreta og
senere fra hele Grækenland deporteret og
levede fuldstændig afsondret fra det
øvrige samfund helt op til 1957, hvor det
blev muligt at helbrede de spedalske. Vi
bliver hentet i en bus og kørt til den lille
by Plaka, hvorfra vi bliver sejlet over til
Spinalonga.

Det er meget varmt, og mine ben er
ømme efter turen i Samariakløften, så jeg
tror nok, vi gik lidt let hen over besøget;
men imponerende var det helt bestemt.
Spinalonga var oprindelig en fæstning;
men efterhånden som der kom flere og
flere spedalske hertil, indrettede de sig
som et komplet lille samfund med rådhus, hospital, skole og div. forretninger
og håndværkere.

Det er en fin tur rundt på højsletten, som
ligger i 1000 mtr.´s højde og har noget af
Kreta´s mest frugtbare agerjord.

Efter en rundtur på øen, bliver vi igen
fragtet tilbage til Plaka, hvor vi får en fin
frokost på en fiskerestaurant. Så er der
lige tid til en lille tur op ad hovedgaden i
Plaka, inden vi igen bliver kørt tilbage til
campingpladsen i Sisi. Meget interessant
udflugt som nok kan give stof til
eftertanke. Der er skrevet en bog om
Spinalonga - ”Øen” af Victoria Hislop.
Den vil jeg varmt anbefale til alle, som
tænker på at besøge Spinalonga. Fin udflugt i bagende sol.
14.09.2013 Lasithi højsletten – Agia
Galini.
I dag skal vi videre rundt på øen til Agia
Galini, som ligger på den sydvestlige del
af øen; men først skal vi lige en tur ud på
Lasithi højsletten. På vejen dertil besøger vi Homosapiens/Møllemuseet. Sjovt
lille museum.

Meget anderledes natur end det vi hidtil
har set på Kreta. Efter rundturen på
højsletten får vi frokost på en af de små
tavernaer og kører så videre mod Agia
Galini.

Det er lørdag, og i en af de sidste byer, vi
skal igennem, er hele hovedgaden
spærret af p.g.a. marked. Vi har lidt
besvær med at kommen gennem byen ad
de små sideveje, og på et tidspunkt må vi
da også køre modsat færdselsretningen i
en ensrettet gader; men igennem kommer
vi da til sidst.
På campingpladsen i Agia Galni ”No
Problem” er vi to biler, som bliver anvist
plads på stien, som fører ned til stranden.
Det er der flere af de andre campister på
pladsen, som er noget utilfredse med, og
adskillige giver verbalt udtrykker for

deres utilfredshed, mens andre prøver at
skubbe til vores bord, stole eller skamler
for at mase sig igennem.
Det er bestemt ikke spor rart at sidde ude
ved vognene, så vi beslutter at går op på
campingpladsens taverna for at få vores
aftensmad. Her har de den mest beskidte
kok, vi har set på turen. Jeg tror ikke han
har skiftet trøje de sidste fjorten dag; men
hans fisk smager fantastisk.

Vejret er flot, og hele den fantastiske
strand og de mange små hyggelige tavernaer er fyldt med glade turister. En dejlig
eftermiddag.

15.09.2013 Udflugt til Matala
Det er som sagt ikke særlig rart og problemfrit, hvor vi holder på ”No Problem”, så vi tager på udflugt til Matala. I
Med masser af underholdning.
70-erne slog de amerikanere, som ikke
ønskede at deltage i Vietnam-krigen, sig
ned her i klippehuler ved stranden. De
gamle hippihuler er bevaret endnu, og vi
går rundt og ser, hvordan de har levet.
Der skulle, efter sigende, være en hippie
tilbage; men han er vist ikke hjemme i
dag.

16.09.2013 Paleochora (Grammeno)
Vi skal videre til Paleochora. Vi vælger
den noget snoede vej langs kysten mod
Sfakion og derfra til Chania, ud til Tayronitis og ned til Paleochora.

Der er vejarbejde på en 7 km lang
strækning af kystvejen; men trods den

dårlige vej er det en utrolig flot tur.
Da vi kommer til Camping Grammeno,
er der ikke rigtig plads til alle vores store
vogne, hvor man have beregnet , at vi
skulle holde, så vi får anvist en plads på
depotpladsen bag receptionen. Vi synes
ikke, der er spor hyggeligt ved vognen,
og ved siden af campingpladsen har Jørgen spottet en restaurant, som har åbent,
så der begiver vi os hen for at få aftensmad. Der trækker nogle temmelig mørke
skyer op over byen, og konen i restauranten beder os vælge bord midt på den
overdækkede terrasse, for det bliver uvejr
siger hun.

Det viser sig også efter ganske kort tid at
være fuldstændig rigtigt. Det begynder at
storme, lyne og regne helt vildt, og vi
bliver alle flyttet indendørs i en fart.

Uvejret trækker nu hurtigt over, og da vi
skal tilbage til campingpladsen, er det
tørvejr igen.

17.09.2013 Hviledag
Vi holder en fridag på vores lidt triste
campingplads. Andre vælger at køre videre og finde en anden overnatningsplads. Jeg ærgrer mig lidt over, at vi ikke
har cykler med. Det er for langt at gå ind
til Paleochora, så jeg nøjes med at går en
lille tur ned på stranden.
18.09.2013 Elafonissi -Sfina
Vi forlader Grammeno og kører til Elafonissi ad små snoede veje. Meget smuk
tur.
Elafonissi kaldes også ”den røde strand”;
men det kan man ikke lige se i dag.

Der er rigtig mange mennesker på stranden, og mange af vores rejsefæller har
overnattet her. Vi spiser frokost på
stranden, inden det går videre til Sfina,
en lille fiskerby, hvor vi skal bo ved en
fiskerestaurant, som ligger lige ned til
vandet. Meget smuk tur til Sfina.
Indehaveren af restauranten har sammensat en fantastisk fiskemenu til hele selskabet. Sønnen har fanget alle de mange
forskellige fisk, som bliver serveret for
os, og det er utrolig lækkert og velsmagende alt sammen. Hyggelig aften.

19.09.2013 Hviledag
Det er overliggerdag. Det er meget blæsende, og sandet fyger mellem vognene.
Jeg går en lang tur ved stranden og studerer værtens bjerggeder, som hopper
rundt på den meget stejle bjergside bag
bilerne.

Til aften går de fleste igen hen for at spise på campingpladsens restauranten.
Endnu en overdådig fiskemenu bliver
serveret for os med alt godt fra havet og
til desseret græske æbleskiver med sirup
og kanel.

ene baglygte. Den er nu sat fast med en
masse gaffatape, så håber vi, den holder,
til vi når hjem. Vi får ikke set gribbene
ved Rokka; men i Vouves ser vi på
verdens ældste oliventræ

og besøger det lille olivenmuseum, som
er tilknyttet stedet.

20.09.2013 Pervolakia – Vouves –
Chania.
I dag går turen tilbage til Chania. På vejen er vi inde for at se et lille vinmuseum,

21.09.2013 Bustur i Chania´s omegn.
Der er arrangeret bustur ud i det kretanske landskab. På bussen er en dansk guide, som har været græsk gift. Hun skal
vise os noget af det Kreta, man normalt
ikke ser som turist. Hun ved en masse om
græske og kretanske forhold og deler
gerne sin viden med os andre.
og i Pervolakia køber vi ost på den loka- Først kører vi fra Chania ud langs Soudale ostefabrik. Der er en del vejarbejde på bugten til forsvarsværkerne i Aptera. Vi
turen, og på et tidspunkt, hvor vi må ven- prøver også på at få øje på nogle af de
amerikanske undervandsbåde; men det
de, er vi så uheldig at beskadige vores

lykkes ikke. Der er i øvrigt en forfærdelig masse militær aktivitet over og
omkring Kreta i disse dage.

Fra Aptera kører vi ud til en vingård,
hvor der er rundvisning og smagsprøver
på gårdens produkter. Vingården har lige
fået et par sølvmedaljer, som de er meget
stolte af.

Fra Ntourakis vingård kører vi ad snoede
små veje til den lille by Lappa, som ligger på en ”hylde” over Argiroupolis. Her
går vi en lille tur i byen, og guiden viser
os den lille kirke og fortæller lidt om den
græsk-ortodokse kirke og dens mange
skikke/ritualer.
Fra Lappa kører vi ned ad bjerget til Argiroupolis – et yndet udflugtsmål for
kretanerne. Stedet er fyldt med kilder og
rindende vand overalt. En grøn oase midt
i det ellers så tørre (visne) landskab. Her
skal vi have frokost, og bliver anvist
pladser på en af de mange terrasser. Lige

inden maden skal serveres, begynder det
at regne, og alle må hurtigt søge tilflugt i
restauranten. Vi har bestilt bjergged. Det
har vi ikke smagt før. Det smager rigtig
godt.

Regnen fortsætter desværre det meste af
vejen hjem. Kort før vi når Chania, klarer
det op igen, og da vi når hjem, er der ikke
kommet en dråbe vand på pladsen, og
alle med åbenstående tagluger kan ånde
lettet op.
22.09.2013 Togtur til ”Orangedalen” Meskla.
Vi går en lille tur ind til Chania for at spise frokost.
Klokken 16.00 er der togtur gennem
”Orangedalen” til Meskla,

hvor der er et lille ophold, inden der igen
køres tilbage gennem det flotte landskab
til Chania. Undervejs gør toget holdt ved
en vejbod, hvor der kan købes appelsiner,

Raki og Ouzo, og der handles livligt ind.
På vejen hjem er det meningen, at vi skal
sættes af ved restaurant Zorbas, hvor vi
skal have græsk middag; men restauranten har lukket, så i stedet for tilbyder Frida at servere korteletter for os på terrassen, og de er bare rigtig lækre.
23.09.2013 Fællesspisning på The
Green Eye.
I dag er der fællesspisning på The Green
Eye i Chania, og midt på eftermiddagen
går vi langs vandet ind til Chania. Mændene får sig et par øl i byen, mens vi andre studerer butikker. Smykker -tasker –
tøj mm.
På The Green Eye får vi hjemmelavet
soulaki, og til dessert kiksekage med is
og masse af Raki. Det er godt vi ikke
skal køre hjem.

På Kreta afsluttes ethvert måltid med raki
(den lokale brændevin) og frugt.
Hyggelig aften.

24.09.2013 Udflugt til Lake Kournas
og Kokkino.
Det er fridag, og vi kører ud til Lake
Kournas, en dyb kratersø, som er et yndet udflugtsmål for kretanerne, som padler rundt på søen i kanoer og pedalbåde.
Der er også mange mennesker og livlig
aktivitet ved søen i dag.

Herfra kører vi med nogle små snoede
veje ud til en lidt anderledes glasfabrik i
Kokkino, hvor der fremstilles et utal af
flotte glasting af genbrugsglas. Virkelig
et interessant besøg. Dejlig dag.

25.09.2013 Sidste dag på Kreta.
Så er vi nået til sidste dag på Kreta. Der
er almindelig oprydning og afslapning på
pladsen, inden vi sidst på eftermiddagen
kører til havnen i Souda, hvorfra vi kl.
21.00 sejler tilbage til Piræus.

Desværre er vi ikke så heldige at får set
broen i funktion.
Efter frokost går vi op i Korinth for at ser
på udgravningerne af den antikke by.
Til aften arrangeres der fællesspisning på
camperpladsen.
27.09.2013 Udflugt til Mykinen –
Naflio Port – Epidaurus.
En lidt anstrengende dag. Vi tager på udflugt først til Mykinen, som er på
Unesco´s kulturarvsliste. Her er Grækenlands ældste by udgravet.

Et par dejlige og uforglemmelige uger på
Kreta er slut.

Grækenland
26.09.2013 Piræus – Korinth
En lidt hektisk morgen. Vi har stillet uret
til vækning kl. 5.30, for vi regner med at
køre fra borde kl. 6.00; men kl. 5.25
meddeles der over højtaleren, at færgen
er i land om fem minutter, og alle passagerer skal gå til deres biler. Jørgen når
lige et hurtigt bad, inden vi iler ned til bilen. Morgenmad har vi ikke nået at spise,
så den indtager vi på kajen i Piræus, inden turen går videre mod Korinth.
Inden vi kører hen til camperpladsen i det
gamle Korinth, skal vi lige hen for at få
set den gamle sænkebro ved kanalen,
som vi ikke fik set, sidste gang vi kørte
gennem Korinth.

Derfra kører vi til Naflio Port, som
skulle være Grækenlands kønneste by. Vi
går en tur rundt langs havnen og tilbage
gennem de små gader parallelt med
havnen. Det er nok her, vi kommer til at
bruger lidt for lang tid.

Vi spiser frokost på havnen og skynder
os videre til Epidaurus, som iflg. sagnet
er fødestedet for Apollos søn Asklepios.

Byen er også kendt for sine mineralske,
helbredende kilder og healing center. Vi
ser på det berømte amfiteater fra det 4.
årh. f. Kr., som er kendt for sin helt
unikke akustik, og den skal vi selvfølgelig lige afprøve, inden vi tager en hurtig
tur rundt i den øvrige del af den antikke
by til templet og stadion, inden vi hurtigt
kører videre.

29.09.2013 Udflugt til Olympia.
Vi står tidligt op. Det er sidste dag i
Grækenland, og vi kan lige nå at se
Olympia, som ligger ca. 100 km sydpå.

For en gangs skyld er det ikke bjergkørsel, og vejen er rimelig. Det er i dag,
flammen til de olympiske vinterleje i
Rusland skal tændes, og vi ved ikke, om
Tiden er nu ved at være knap, og den
det i det hele taget er muligt at komme
ellers meget smukke tur tilbage langs
ind. Hovedindgangen er da også afspærkysten til Korinth bliver noget forceret.
ret, da vi når frem, så i første omgang
Vi skal være på torvet i Korinth kl.
sætter vi os på en fortovsrestaurant for at
19,00, hvor Steen har bestilt ”Grækenlands bedste gyros” til os. Vi når det med studere de mange VIP-biler og busser,
der ankommer. Sidst på formiddagen
kun 10 minutters forsinkelse.
finder vi ud af, at det er muligt at komme
ind på stadion ad bagindgangen. Det
28.09.2013 Kato Alissos
Så er Kreta-turen ved at være slut. Vi kø- prøver vi, og efter et par sikkerhedstjek
rer langs kysten fra Korinth til vores sid- er vi helt frem ved ceremonipladsen.
ste destination i Grækenland, Kato Alissos, som ligger 20 km syd for Patra. En
smuk tur; men med meget vejarbejde og
generelt dårlige veje.
Vi er fremme på pladsen til frokost og
går en tur ved vandet om eftermiddagen.

Vi følger lidt af ceremonien; men det er
stegende hedt, og der må ikke
medbringen nogen form for drikkevarer
på pladsen, så vi begiver os tilbage til p-

pladsen for at få en sandwich og ikke
mindst noget at drikke. En fin lille
bonusoplevelse.

Vi går op i restauranten for at få lidt
aftensmad. Jeg er ret nervøs for overfarten; men det er jo et stort skib, vi
sejler med, så jeg håber ikke, det kommer
til at gynge for meget.

Italien
01.10.2013 Bari – Alberobello
Det har heldigvis været en helt OK overfart i nat. Der har været en del støj på
dækket, de gange skibet har taget nye biler ombord ved nogle af øerne på
ruten,men ellers fint nok.
I aften er der afskedsmiddag på camping- Ankomsten til Bari er 2 1/2 time forsinpladsen. En skøn Kreta-tur er slut. I mor- ket, så det må jo trods alt have været en
gen kører vi til Patra, hvorfra vi sejler til hård overfart. Desværre er vejret her til
morgen stadig ret diset, så der er heller
Bari, mens andre sejler til Venedig.
En stor tak til Steen/Vivi og Anders/Yrsa ikke meget at se på ved indsejlingen til
Bari; men det blæser ikke så meget på
for det store arbejde de har haft med tilrettelæggelsen af denne dejlige tur og en ”vores” side af dækket i dag.
Efter at være blevet sat i land i Bari kører
stor tak til hele rejseholdet, som har
været med til at gøre turen til en uforvi lidt sydpå til Alberobello, der er beglemmelig ferieoplevelse.
rømt for sine helt specielle kuppelhuse,
trullihusene.
30.09.2013 Patra.
Sidste dag i Grækenland. Almindelig oprydning i bilen. Over middag kører vi til
Patra.Vi får tanket bilen op med diesel og
gas fyldt på flaskerne, så vi er klar til turen hjem gennem Italien.
Kl. 18.00 sejler vi fra Patra. Det blæser
meget, og det er desværre også ret diset,
så det er ikke nogen fornøjelse at sidde
på dækket og følge afsejlingen.
Byen er meget speciel at gå rundt i
Markerne omkring Alberobello er også
ret karakteristiske.

Jeg tror aldrig, jeg har set så mange
stendiger som her. Meget imponerende.
Camperpladsen ligger lige op til bydelen
med trullihusene, så her overnatter vi.
02.10.2013 Matera – Castel del Monte.
Jeg vil gerne se Frederik 2.s store borg,
Castel del Monte, som i 1996 kom på
Unesco´s kulturarvsliste. Den ligger
nordvest for Bari, og for ikke at køre
samme vej tilbage til Bari vælger vi at
køre over Matera, som skulle være en af
verdens ældste og bedst bevarede bebyggelser. Vi går en tur i den interessante
gamle hule-bydel, Sassi,

og efter frokost kører vi videre til Castel
d. Monte, også kaldet ”Det lyserøde
Mysterium”. Slottet er bygget 1230-40
og opført i den lokale rosafarvede
sandsten og hvid marmor. Alt ved borgen
har relation til 8-tallet. Ottekantede gårde
og tårne. 8 sale på hver etage.

Der er mange forskellige teorier om
meningen med borgen. Var den overnatningssted for tempelridderne eller måske
skjulested for Den hellige Gral er et par
af dem. Intet kan siges med sikkerhed.
Alt er op til ens egen fantasi.
Ved borgens p-plads er der en camperplads, og da det er blevet hen sidst på eftermiddagen, inden vi har fået set borgen,
beslutter vi at overnatte her, inden vi igen
kører ud til kysten og nordpå.
03.10.2013 Gargano-halvøen.
Vi kører fra Castel del Monte og ud til
kysten igen. Vi kører forbi store opdyrkede marker; men desværre kan vi ikke se,
hvad der dyrkes her, for overalt er markerne gjort klar til vinteren.
Vi kører med kystvejen rundt om halvøen Gargano. En fantastisk flot
kyststrækning med nogle meget smukke
kystbyer, Vieste og Peschici.
Fra Gargano følger vi kystvejen op langs
Adriaterhavet til Petacciato ved
Termoli, hvor vi overnatter. På pladsen,
hvor vi holder, er der enkelte andre
campere, ellers ser alt øde, lukket og
forladt ud.
Men lidt modgående færdsel.

04.10.2013 Senegallia
Vi kører videre nordpå langs kysten igennem den ene lukkede ferieby efter den
anden. Det ser meget trist ud her udenfor
sæsonen. Senere følger de små kystby
som perler på en snor.
Sidst på eftermiddagen når vi Senigallia
nord for Ancona, hvor vi overnatter.

05.10.2013 Rimini - San Marino –
Capri.
Vi står op til regn, og det fortsætter med
dis og småregn hele vejen nordpå. Vi kører gennem den ene lille kystby efter den
anden. Alt vedr. turisme er lukket ned.
Boderne er tomme, parasollerne er slået
ned, og solsengene er tomme. Lidt trist at
se på.
Ved Rimini drejer vi af og kører op til
San Marino, som jeg har glædet mig
meget til at se. Det er så diset/tåget, at vi
opgiver at tage svævebanen det sidste
stykke op til borgen.
Det er koldt og vådt, og efter en frokostpizza opgiver vi San Marino og kører
videre ind i landet til Bologne og
Modena. Herfra fortsætter vi nordpå til
Carpi, hvor vi overnatter.
En dag med tåge, dis og regn. En helt
igennem rigtig trist dag. Det er vist
blevet efterår.

06.10.2013 Klausen
I regn fortsætter vi over Po-sletten til
Verona. Efter frokost når vi bjergene og
vinmarkerne og ikke mindst solen. En
rigtig flot og solrig eftermiddag. Vi kører
ad S12 til Rovereto, og videre til Trento.
Vinhøsten er så småt i gang. Sidst på eftermiddagen når vi Klausen ved grænsen
til Østrig. En meget hyggelig lille by
hvor vi har overnattet før. Her går vi ud
for at få den sidste rigtige italienske
Pizza på turen.

07.10.2013 Gennem Østrig til
Monheim.
Vi kører til Brenne ad landevejen og videre til Innsbruck. Meget flot tur.

09.10.2013 Celle.

Da vi når ind i Tyskland, begynder de
smukke efterårsfarverne på de mange
løvtræer at lyse op. Meget smukt. Vi
kører på ”Alpenstrasse” mod Augsburg
og overnatter på en fin plads i Monheim.
08.10.2013 Gotha.
Gennem et flot afvekslende efterårslandskab når vi Nürnberg og midt på eftermiddagen finder vi en lille camperplads i
Gotha.

Vi går en tur i byen for at se på slottet og
dets omgivelser. Det er ved at blive rigtig
efterår, og nu glæder vi os til at komme
hjem igen.

Vi fortsætter hjemad over Nordhausen og
gennem Harzen til Braunschweig og videre til Celle. Utrolig flot tur med skoven
i de smukkeste efterårsfarver. Vi vil overnatte i Celle og kan lige nå at gå en lille
tur i den hyggelige gamle bydel, inden
det begynder at regne.

I morgen skal vi gerne nå den danske
grænse, så vi bliver enige om, at det må
være nu, hvis vi lige skal have en af de
dejlige schnitzler, de er så gode til at lave
i Tyskland. Vi finder en lille restaurant og
får de mest fantastiske schnitzler, man
kan tænke sig.
10.10.2013 Harrislee.
Vi kører det sidste stykke op gennem
Tyskland og når Harrislee sidst på eftermiddagen. Her skal der handles ind ved
grænsen, og vi skal have gas på, inden
det i morgen går hjem til Seden.

11.10.2013 Hjemme igen.
Der er handlet ind og nu går det hjemad
til Fyn efter 7 uger på farten. Midt på eftermiddagen er vi hjemme igen og kan
begynde at tømme bilen. Vi har kørt 7560
km. Det har været en fantastisk tur ned
gennem Balkan og Grækenland til Kreta
og hjem gennem Italien. Vi har fået set en
masse nye, spændende og interessante
stedet. Det har været en rigtig skøn ferie
fyldt med dejlige ferieoplevelser og i rigtig godt rejseselskab.
Jørgen og Rita

