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Søndag
11-09-16

I går var vi til en dejlig sensommerfest i Flensborg, så her til formiddag starter 
vi sammen med Conny og Oluf vores efterårstur til Rhinen /Mosel. 

Mandag
12-09-16

Sidst på eftermiddagen kører vi godt trætte til Celle for at overnatte. 
En fin dag med solskin, flot natur og en flot fuglepark. 
Vi kan rigtig godt lide at overnatte i Celle, som er en utrolig smuk by; men i dag har vi 
simpelthen fået frisk luft nok, og orker ikke at gå ind i byen, så det bliver til lidt 
grillmad ved vognene.

Vejret er dejligt, og vi kører over Husum til
Brunsbüttel. Meget flot tur. 
Vi kan lige nå at gå en lille tur i byen og 
ved slugeanlægget (Kiler-kanalen/Eider), 
inden vi skal have aftensmad. Fin dag.

Fra Brunsbüttel kører vi langs digerne til
Glückstadt og sejler over til Wischhafen.
Vejret kan ikke bliver bedre, og det er en
rigtig flot tur.
Fra Wischhafen tager vi de små veje til 
Walsrode, hvor vi er inde at se verdens
største fuglepark. Den er meget flotte. 



Tirsdag
13-09-16

Turen fortsætter til Goslar, hvor vi er inde for at se Rammelsberg malmmine. Her får vi
en flot rundvisning i den store museumsmine.

Onsdag
14-09-16

I dag skal vi først ind at se Kloster Vessra, et stort frilandsmuseum. Det er rigtig flot 
vejr til at gå rundt og se de mange forskellige gårde, huse og andre bygninger og 
udstillinger, som museeet består af.

Torsdag
15-09-16

Efter klosterbesøget kører vi videre til Coburg for
at overnatte. Coburg er en flot by, hvor camper-
pladsen ligger lige op til en stor rosenhave med et
fint kaktus-drivhus. Vi har været der flere gange og
kan godt lide pladsen.
Da vi når frem, er alt desværre spærret af og fyldt
op med et cirkus. Det er jo det, som somme tider
sker, når man benytter camperpladser til over-
natning.
Ikke langt fra Coburg ligger en stor vildt-park i 
Tambach. Her må man overnatte på parkeringspladsen ved slottet/vildtparken, og det 
benytter vi os af.

Vi diskuterer lidt om vi 
skal gå ind for at se på 
vildtparken; men beslutter
os for at køre videre. 
Parken ser ret stor ud, og 
der vil nemt gå en hel 
formiddag med besøget.
Vi fortsætter derfor over 
Worms til Osthofen ved 
Rhinen. 
Herfra er der ikke langt til
Rüdesheim, hvor vi skal 
mødes med Camper-
venner i morgen 

Foruden minen viser museet 
også på en fin måde hvordan 
minearbejderne og deres familier
levede deres liv i det lille sam-
fund omkring minen, da den 
endnu var en stor arbejdsplads. 
Godt middag er vi klar til at 
fortsætte til Northeim, hvor vi 
overnatter.



Fredag
16-09-16

Godt middag er vi fremme på camping-
pladsen i Rüdesheim. Vejret er dejligt, så vi
skyndes os at få bord og stole ud, og resten
af dagen bruges på afslapning og hyggeligt
samvær med de andre turdeltagere.

Lørdag
17-09-16

Søndag
18-09-16

Mandag
19-09-16

Vi forlader Rüdesheim og har nu to dage på egen hånd. Vi kører en meget smuk tur 
langs Rhinen til Andernach.

Kl. 16.00 er der afgang til fods fra campingpladsen mod kaj 13 (kajen længst væk).
Vi skal ud at sejle på Rhinen. Ved St. 
Goar / St. Goarhausen og Lorelei-
klippen er der ”Rhinen i Flammer”.
Hyggelig eftermiddag og aften med 
middag om bord, og et meget flot 
fyrværkeri.
Der er sørget for en taxa hen til båden til 
Jørgen og de andre som går dårligt. 
Meget fin service.

Sidst på formiddagen kommer byens lille turisttog
forbi campingpladsen og kører os en tur op i vin-
markerne og ind gennem byen. Her kan de, som har
lyst, stå af toget og nyde resten af dagen med besøg i
Drosselgate, en tur med svævebanen op til det flotte
Niederwald-denkmal, eller hvad man nu ellers har
lyst til i det fine vejr. 
Dem som ikke vil på bytur bliver kørt tilbage til
campingpladsen.  

Her besøger vi Geysir-zentrum, en udstillings-
bygning som fortæller om områdets vulkanske
fortid. Med i billetten er også en tur på Rhinen ud
til verdens højeste koldtvandsgejser. 



Tirsdag
20-09-16

På vejen tilbage til vognene kan vi også lige nå at handle ind, så vi kan komme videre i
ordentlig tid i morgen. (Camperpladsen ligger lige ved siden af Lidl)
Dejlig dag.

Onsdag
21-09-16

Torsdag
22-09-16

Fra Maria Laach klosteret kører vi til Mayen, hvor 
vi skal overnatte. Da vejret er rigtig fint, går vi en 
tur i byen, forbi Genovevaburg og slotskirken Herz
Jezu, får kaffe med lagkage på torvet, hvor folk 
stadig sidder og nyder det fine vejr, og er inde i St. 
Clemens kirken med det skæve tårn.

Fra Mayen kører vi ud til Mosel og følger floden hele vejen ned til Lösnich.
En meget smuk tur.

I Lösnich er der champagne-
reception ved Gebrüder Simon 
kl. 18.00 og middag efterfulgt af
besøg i vinkælderen og vin-
smagning.

I dag skal vi på udflugt til Traben-Trabach. Vi 
skal sejle dertil og med en bus hjem. Der er to 
guider med på turen. Vi skal se en vinkælder og 
derefter på egen hånd spise frokost og se på 
byen. Den ene af guiderne er imidlertid så glad 
for sin by, at hun vil vise os hele tre vinkældre, 

og da det er slut, er der hverken tid til at se på byen eller få frokost, inden vi skal med 
bussen hjem. Lidt synd for den fine by.

I dag skal vi besøge det flotte Maria Lach kloster med
en af tysklands smukkeste romanske kirker. Til
klosteret hører også et stort gartneri, boghandel og
udstillinglokaler mm.



Fredag
23-09-16

Sejltur på Mosel er, som den også var i går, meget smuk, og vejret er rigtig fint til at se 
på byen.

Lørdag
24-09-16

Klokken 20.00 er der fakkeltog fra camperpladsen og op i vinmarkerne – meget smukt,
og klokken 21.00 afsluttes med et flot fyrværkeri .

Midt på eftermiddagen skal vi med bussen
tilbage til Lösnich, for klokken 17.00 åbner
den lokale vinfest med musik og taler på
torvet. Efter åbningen er der middag med
grillet pattegris og senere på aftenen levende
musik hos Gebrüder Simon.
Meget fin og hyggelig dag. 

Som en del af vinfesten er der i dag kl. 
11.00 en rundvisning med guide i vin-
markerne omkring Lösnich. Vejret er 
næsten for godt til denne bjergtur. 
Forfriskningen undervejs er i hvert fald 
meget velkommen hos de fleste. Det er en
meget interessant rundvisning, vi får, og 
en meget udførlig beskrivelse af både 
vinsorter, vindyrkning og årets gang ved 
Mosel.

Udflugtsmålet i dag er Bernkastel-Kues, og 
som i går skal vi sejle dertil og med en bus 
hjem

 

I dag er der ”kun”  et vinkælderbesøg, så der bliver 
også tid til at nyde den smukke by og få lidt frokost.



Søndag
25-09-16

Mandag
26-09-16

Tirsdag
27-09-16

Onsdag
28-09-16

De vil over Hamborg hjem i morgen. Vi bruger lige en dag mere og kører til Bad 
Oldesloe og derfra hjem til Seden

En flot tur i dejligt vejr og med 
nogle rare, hyggelige og 
positive deltagere.
En stor tak til Campervenner, 
som har tilrettelagt denne 
skønne tur.

© Rita Mortensen

Vores Rhinen/Mosel tur med Camper-
venner er slut. Vi siger tak for en
hyggelig tur, og tager afsked med de
andre.
Første stop på turen hjem er Brühl,
hvor vi skal ind for at se på et af
Tysklands smukkeste rokokkoslotte, 
Augustusburg.

Efter en rundvisning på slottet og en tur i 
den fine slotspark fortsætter vi efter fro- 
kost til Bergisch Gladbach, hvor vi skal 
overnatte. Det volder os en del besvær at 
komme ind på pladsen; men til sidst lykkes
det at finde en vej uden om alle de store 
kampesten, der hele tiden ligger i vejen. 
Mens vi spiser vores aftensmad, fryder det 
os at se, at vi langtfra er de eneste, der har 
besvær med at finde den rigtige indkørsel.
Fin dag og hyggelig aften.

Fra Bergisch Gladbach kører vi til Celle. 
Her var vi også på turen ud; men dengang 
var vi ikke inde i byen. Jeg vil meget gerne 
vise Conny og Oluf byen, som jeg synes 
hører til en af Nordtysklands smukkeste. 
Først går vi en tur rundt om slottet, og så 
ser vi lidt på selve byen, inden vi finder et 
sted, hvor vi kan få lidt at spise og sige tak 
for denne gang.


