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Rejsebeskrivelse
IMC´s tur Den Iberiske Halvø rundt
foråret 2014

26.05.14
I dag mødes vi alle i Kehl am Rhein til vores forårstur med IMC til Den Iberiske
Halvø.
Jørgen og jeg startede på turen til Kehl allerede den 17. maj, efter generalforsamlingen i IMC, så vi har set en del undervejs
hertil.
Det har været en dejlig tur ned gennem Tyskland. Vi har bl.a. studeret sluserne i Brunsbüttel, set på blomster og fugle i Rhododendronparken i Bremen og Walsrode Vogelpark.
Lidt længere nede i Tyskland aflagde vi Deutsches Bergbau-Museum i Bochum et besøg, inden vi var inde for at se drypstenshulen
i Attendorn og kronvildtparken i Hunsrück. Vores sidste overnatning inden Kehl var i
Völklingen, hvor Unesco har indrettet et moderne industrikulturmuseum, som viser
stålindustriens tilblivelse, dens udvikling og til slut afvikling. Alt sammen bygget op i
en hel bydel med gamle jern/stål industrier. Vi havde aldrig hørt om museet før; men
valgte alligevel at se nærmere på stedet og brugte faktisk det meste af en dag der.
Museum på en anderledes måde end det vi er vant til, men meget interessant.
Klokken 17.00 er vi alle samlet på sportspladsen i Kehl, og vi holder 1. blå time. Derefter har den lokale sportsklub arrangeret grill-aften for os.
Snakken går livligt, og turen er i gang.

27.05.14

Dagen begynder med fælles morgenmad i klubhuset på sportspladsen, hvor vi har
overnattet.
Efter morgenmaden besøger vi Bürstners
fabrikker. Her går det meste at dagen med
at følge opbygningen af forskellige
autocampere. Meget interessant, men også
lidt skræmmende at se hvor lidt ”gods” der
er i sådan en bil.
Sidst på eftermiddagen kører vi videre til
den lille by Breisach 80 km syd for Kehl.
Byen ser rigtig hyggelig ud med en flot
kirke og interessant gl. bydel; men vi har
desværre brugt al vores energi ved Bürstner tidligere på dagen, så det bliver ikke til
meget sightseeing.
28.05.14

Vi forlader Breisach og kører ind tværs over Frankrig.
Første stop mod Atlanterhavet og den spanske grænse er den lille by Gigny (Charlon
sur Saone), hvor vi holder på campingpladsen Chateau de l´Eperviére. Fin
campingplads ved et flot slot, og fint vejr.
29.05.14
Det går videre ud mod Atlanterhavet; men inden vi når så langt, skal vi lige aflægge
Prins Henrik´s vinslot i Cahors et besøge , så vores næste stop er Camping Riviere de
Cabessut i Cahors.
Det er turens længste etape, så det er med at komme af sted fra morgenstunden.
Vi er så uheldige undervejs at få et fladt baghjul,
så vi må have reservehjulet frem. Heldigvis er vi
lige kørt ind på en rasteplads for at holde frokost,
da luften stille siver ud af hjulet. Nogle flinke
mennesker på parkeringspladsen prøver at hjælpe
os med at få hjulet skiftet, men tør alligevel ikke
kravle ind under bilen efter reservehjulet.
Vejhjælpen er dog hurtigt fremme, da vi får den
rekvireret. Trods den hurtige vejhjælp er klokken
blevet 18.00, inden vi når frem til campingpladsen i Cahors.
En lang og lidt besværlig dag.

30.05.14
Der er udflugt til Chateau de Cayx – Prins Henrik´s vinslot, som ligger lidt udenfor
byen. Vi bliver hentet i bus og kørt derud.
En fin udflugt med rundvisning i parken og vinsmagning. Der bliver også handlet livligt ind i den lille butik på slottet. Vin, kasketter, paraplyer, forklæder og
meget mere.
Da vi kommer tilbage til campingpladsen, har Hugo
skaffet os et nyt dæk. Ejnar skifter hjulet for os, og så
skulle alt jo være i den skønneste orden igen – tror vi;
men ak nej, så let går det ikke. Det viser sig, at det slet ikke er dækket men fælgen,
det er galt med. Revnet lyder dommen fra de sagkyndige efter ”sæbevandsprøven”.
Ejner bruger hele sin frieftermiddag på at køre rundt i Cahor for at finde en ny fælg;
men det viser sig at være en umuligt opgave. Det nærmeste vi når en fælg til en varevogn (camper) er hos Fiat, som kan fremskaffe en til onsdag , og det kan vi jo ikke
vente på, for på det tidspunkt skal vi gerne være i Santiago de Campostela. Reservehjulet frem igen og på. Nu håber vi, det holder, til vi får fremskaffet reservedele.
31.05.14
Sidste etape mod Atlanterhavet. Vi skal bo på Camping Larrouleta i Urrugne. På de
sidste godt 20 km af turen ned langs kysten er der rigtig meget trafik og mange
rundkørsler, så det tager sin tid at nå frem. Det er weekend, vejret er flot, og alle er
ved stranden.
Dejlig tur gennem landet.
01.06.14
Vi har overnattet lige ved den spanske grænse. Nu går det videre mod Santiago de
Campostela, og første stop i Spanien er Camping de
Haro, hvor vi skal være 2 dage.
Efter en temmelig grå dag bryder solen frem til aften,
og der arrangeres hyggelig fællesspisning.

Det er temmelig koldt

02.06.14
I dag er der vinsmagning på programmet;
men vi ved ikke hvor og hvornår, så vi
benytter formiddagen til at tager på en lille
bytur. Nogle har været omkring byen i går,
og der var hyggeligt, og den var fuld af liv;
men her til formiddag er der fuldstændig
dødt. Alle butikker er lukket, og gaderne er
øde.
Det lykkes Henning at få arrangeret en vinsmagning til kl. 13.30. Det er ikke langt fra
campingpladsen, så vi går/cykler derhen.
03.06.14
Vi kører fra Haro til Camping Reino de Leon i Villamejil. Vejret er fint, og det er en
meget flot tur. Flere steder kører vi langs pilgrimsruten og ser folk komme vandrende
med deres tunge oppakning.
Den lille campingplads, vi holder på, har
både geder, kaniner, høns + hane, kalkuner og en påfugl gående på en lille mark
lige bag vores vogn. Nu er det spændende, hvor tidligt dyrene får os vækket i
morgen.

Campingpladsen har også en lille restaurant, hvor vi spiser til aften. Vi er mange
inde for at spise, så det tager lidt tid,
inden de får alle bestillinger ekspederet;
men maden smager ganske udmærket, da
den langt om længe dukker op.
04.06.14
Vi kører det sidste stykke ud til Santiago de Campostela langs pilgrimsruten. Det er
desværre lettere overskyet det
meste af vejen; men ellers en
meget flot tur.
Som vi nærmer os Santiago,
ser vi flere og flere ”pilgrimme” komme vandrende på caminoen.
Det er meget besværligt at få
parkeret på Camping AS Cancelas i Santiago; men til sidst finder alle en plads på en
af ”hylderne” på pladsen .

Der ligger et stort indkøbscenter lige ved campingpladsen, og de fleste benytter frieftermiddagen til at få luftet shoppe-genet lidt.
05.06.14
Kl.10,- er der afgang med bybus til Santiago centrum. Først ser vi på den flotte katedral, som er målet for de mange pilgrimme efter deres lang vandring. Vi ser, hvor pilgrimmene modtager deres pilgrimsbevis, og så går vi lidt rundt i kvarteret omkring katedralen. Efter frokost er der tur med turisttoget rundt i byen. Resten af dagen er til fri disposition. Det er desværre ret koldt, så det er begrænset,
hvor meget vi yderligere har lyst til at gå rundt. Efter en varm kop chokolade/kaffe på en cafe finder
vi bus nr. 4 og kører hjem til campingpladsen.
06.06.14
Vi kører langs Jacobsruten fra Santiago de Campostela til Braga i Portugal, hvor vi
skal se på valfartskirken Bom Jesus do Monte, en stor
kirke placeret højt over byen. Der fører en imponerende trappe med ca. 600 trin og indlagte vandkanaler
op til kirken. Man kan også komme derop med en
meget speciel tandhjulsbane trukket af vand. Tredie
mulighed er at køre derop ad små brostensbelagte
gader.
Vi når Braga i strid blæst
og regn og har selvfølgelig valgt de fedtede brostensbelagte, stejle gader
til at komme op til kirken;
men vi kan simpelthen
ikke komme op, og må
bakke ned igen. Efter et
par forgæves forsøg
finder vi
den ”store” og knap så fedtede vej op
til kirken. Regnen står nu ned i tykke
tove, så vi spiser frokost i bilen på ppladsen ved kirken og håber på lidt
bedre vejr.
Det kommer der heldigvis også, og efter frokost kan vi gå ud for at se på kirken og de flotte omgivelser.
Da vi når frem til Camping Orbitur i Madalena, hvor vi skal holde 2 dag, har det også

regnet en hel del her, kan vi se. Pladsen er frygtelig mudret, og den virket ikke særlig
indbydende.
07.06.14
Her til morgen virker campingplads allerede meget mere tiltalende end i går. Nu håber vi det holder tørvejr hele dagen, for vi skal på udflugt ind til Porto, Portugals
næststørste by. Turen ind til byen foregår
med bybus, og det er virkelig noget af en
speciel oplevelse. Fuld fart frem gennem
de smalle gader. Byens borgere er tilsyneladende vant til, at det foregår på denne måde, og de tager det meget roligt. Vi
kommer da også alle frem i god behold.
Først er vi med sightseeing-bus en tur
gennem den smukke by, og derefter er
der sejltur på Douro-floden, hvorfra vi bl.a. kan beundrer alle de fantastiske broer,
som får byen til at hænge smukt sammen. Portos gamle bydel er også på Uniscos kulturarvsliste.
Den dejlige dag afsluttes med portvinssmagning i vinhuse Burmester, og så er det

hjem igen til campingpladsen med bybus. (og vi kom også alle godt hjem)
Vi har ikke fået spist aftensmad, da vi når hjem fra byen, så vi aflægger campingpladsens restauration et besøg på vej tilbage til camperen.
08.06.14
En lidt anstrengende dag. Vi skal køre ca. 330
km. Heldigvis er vejret fint. Vi har besluttet at
køre på motorvej hele vejen for at nå frem til
Lissabon i nogenlunde ordentlig tid.
Undervejs skal vi besøge den berømte pilgrimsby Fatima, hvor jomfru Maria efter sigende skulle have vist sig den 13. maj 1917.
Træet, hvor hun viste sig, er nu indhegnet, og
ved siden af er opført et lille kapel.
Det er pinsedag, så motorvejen er ikke
overfyldt; men det er Fatima til gengæld. Der er højmesse på den 152.000 m2 store

plads foran Rosenkranz-katedral, da vi når frem, og kirken er desværre spærret af. Vi
går lidt rundt ved kirken og ser på den enorme menneskemængde, sangkorene og alle
præsterne i deres farvestrålende kapper.
Da vi skal videre, kniber det noget med at finde
stedet, hvor vi har parkeret; men efter lidt rundering finder vi den rigtige p-plads, og vi slippe
ud af byen igen.
De næste 3 dage skal vi bo på Lisboa Camping i
udkanten af Lissabon. Vi kommer desværre ikke
til at holde samlet på pladsen, så det er lidt besværligt at holde fællesspisning.
09.06.14
I dag skal vi ud at se på Lissabons omegn. Vi bliver hentet af en bus på campingpladsen kl. 9.00. Vi kører ud langs vandet gennem Estoril og Cascais til Cabo Raso. Efter
et kort ophold her kører vi tilbage langs vandet til Cascai, hvor vi går en lille tur i
byen, inden vi køres ud til det europæiske kontinents vestligste punkt Cabo da Roca.
Herfra går turen videre til Sintra, hvor der er
frokost. Sintras gamle bydel er fantastisk
charmerende med smalle, stejle gader og toppede brosten. Efter frokost vælger vi at tage
turisttoget rundt i byen. Andre besøger slottet,
Palacio National de Sintra med de to meget
karakteristiske koniske skorstene. Andre igen
tager turen helt op til Castelo dos Mouros på
toppen af klipperne over Sintre.
Dejlig udflugt på en dejlig dag med fint vejr.
10.06.14
Nu ser det ud til, at det varme, solrige vejr endelig er kommet. Vi skal på bytur i Lissabon,
Portugals hovedstad hele dagen.
Vi bliver hentet på campingpladsen kl. 9.00 og
kørt ind til havnefronten, hvor vi ser på de forskellige monomenter. Derefter besøger vi katedralen og holder pause ved et helt fantastisk
konditori, Cafe A Brasileira. Guiden tager os
derefter med på en meget spændende tur rundt i
et af Lissabons fattigere kvarterer. Det er Portugals nationaldag i dag, og overalt er man ved at
gøre klar til fest i aften. Bydelen er meget gammel, og alle el-installationer hænger udenpå husene. Hun fortæller også, at ikke alle lejligheder
har indlagt vand. Vi ser et af bydelens fællesvaskerier, som også fungerer som badeanstalt.

Efter frokost bliver vi kørt op til Markisen af
Pombal-pladsen, et flot udsigtspunkt over
byen. Dagen sluttes af med en tur gennem
bydelen Alfama i den gamle sporvogn nr. 28.
(Det var nu ikke nogen succes – måske for de
få som fik en siddeplads).
En lang, dejlig dag i fint vejr.

11.06.14
Vi holder fridag oven på to travle, men
også meget interessante dage. Nogle tager
ind for at se lidt mere af Lissabon; men de
fleste vasker tøj, gør lidt rent i vognene og
slapper ellers af .
Kl. 20,00 bliver vi hentet på campingpladsen og kørt til fado-aften i Lissabon.
Meget hyggelig aften.
12.06.14
Tre dejlige dage i Lissabon er slut, og vi skal på landevejen igen. I varmt og smukt
vejr går det sydpå til Porto Covo (Sines), hvor vi holder på en campingplads lige ud
til vandet.
Alle nyder solen og det dejlige vejr.
Til aften bliver vi hentet i minibus af den lokale krovært, en meget vaks og - tror jeg humoristisk dame (lidt sprogproblemer). Restauranten ligger lige ned til vandet, og der er
en fantastisk solnedgang over havet. Efter
spisningen bliver alle kørt tilbage til campingpladsen igen.
Fin service og fin aften.
13.06.14
Så går turen ned til Algarvekysten. En meget smuk og afvekslende tur, og vejret kan
ikke være bedre.
Første stop er Porta de Sagres, en lille odde ved Sagres med et fort fra 1500-tallet.
Der er en kæmpe kompasrose med en diameter på 43 meter - Rosa dos Ventos - lige
indenfor porten til fortet og en lille kirke fra 1579. Yderst på odden ligger fyrtårnet
Farol de Sagres. Herfra er der udsigt over til Cabo de Säo Vicente – Europas
sydvestligste punkt; men det er desværre lidt diset, så vi kan ikke se det helt klart.

Efter en travetur rundt om hele odden kører vi
over for at se på Cabo de Säo Vicente og får
den obligatoriske ”sidste pølse før Amerika”
og vores certifikat som bevis for at have besøgt Europas sydvestligste punkt.
Sidst på eftermiddagen er vi fremme ved
campingpladsen i Lagos, Camp site
Turiscampo.
14.06.14
I dag går turen til Algarvekystens turistby nr. 1 – Albufeira. Vi skal kun køre godt 60
km, så vi er fremme før middag. Det er en meget flot campingplads, vi holder på i Albufeira.
Kl. 16.00 bliver vi kørt i taxa ind til markedspladsen i den gl. bydel. Vi har nu halvanden time på egen hånd, inden der er fællesspisning på en af fortovsrestauranterne på det hyggelige torv.
Efter spisningen viser Gunhild og Ulrik rundt i
byen. De har været her flere gange som charterturister. Temperaturen her til aften
er nu mere moderat, og der er kommet rigtig mange
mennesker på gaden – hyggelig feriebystemning.
15.06.14
Fridag til egen disposition. Det er meget varmt, så vi vælger at blive på
campingpladsen og slappe af, inden vi i morgen skal videre til Sevilla.
Termometeret viser 39 gr.; men i morgen skulle det fine vejr være forbi, siger de på
campingpladsen og temperaturen i Sevilla skulle blive ca. 30 gr. Jeg tror, det vil passe
mig rigtig godt.
16.06.14
Vi forlader det smukke Albufeira og Portugal for
at køre til Andalusiens hovedstad, Sevilla i
Spanien. Først på eftermiddagen er vi fremme i
Dos Hermanas lige syd for Sevilla, hvor vi får os
installeret på Camping Villsom og slapper af
resten af dagen.

17.06.14
Kl. 9.00 er der udflugt til Sevilla. Vi bliver afhentet af en turistbus og kørt ind til byen.
Her stiger en tysk guide på bussen og vi kører/
går rundt for at se på byen. Vi går en dejlig tur i
den store bypark. Ser på et par af de flotte villaer og er efter en kort frokost inde i katedralen
og Alcazar. Fin tur og dejligt vejr.
18.06.14
Vejret er heldigvis blevet lidt køligere, og det er lettere overskyet. Rigtig dejligt at køre i. Nu skal vi ud
til kysten igen, og vi kører gennem Andalusien med
store kvægflokke, kæmpe korn- og solsikkemarker
og flotte indkørsler til de store hasiendaer. Over middag når vi Camping Rio Jara i Tarifa, Spaniens sydligste punkt.
I dag holder vi ret samlet på campingpladsen, så der
arrangeres fællesspisning ved vognene til aften.
19.06.14
Vi rykker et lille stykke mod øst til La Casita
Camping i San Roque (Cadiz), som ligger lidt
nord for Gibraltar. Vi skal kun køre 50 km, så
vi er hurtigt fremme. Det er desværre lidt diset,
så vi kan kun lige skimte Marocco på den anden side af vandet.
20.06.14
En dejlig dag med udflugt til Gibraltar. I
bus bliver vi kørt rundt på Gibraltar, ser på
nogle af forsvarsværkerne og en af bjerghulerne, hvor der arrangeres koncerter, og
ikke at forglemme de næsten tamme aber.
Alt kvikt kommenteret af bussens chauffør, som også giver en almen orientering
om det ikke altid lige problemfrie forhold
mellem Gibraltar og Spanien. Fin udflugt
og fint vejr.

21.06.14
Så begynder turen hjemad. Vi kører op langs
Costa del Sol til Almeria. En meget flot tur
langs vandet. Flotte feriebyer og dejlige strande. Den sidste del af strækningen desværre
skæmmet af grimme plast-drivhuse, som næsten dækker alt; men det er jo frugt og grønt,
som sammen med turismen udgør den største
indtægtskilde for Spanien.
Det er utroligt, at der er turister nok til at fylde
alle de hoteller og ferielejligheder, vi ser langs kysten.
22.06.14
Vi fortsætter langs vandet til Mazarron. Ved Cartagena kører vi i et landskab med
næsten nøgne bjerge. Det minder meget om bjergene i de gamle western-film.Ud mod
vandet er der stadig store plasticdrivhuse og små feriebyer.
Stell-pladsen, vi skal overnatte på, Villa Brisa i Lorca ligger nærmest uden for al civilisation.
Der ser ikke ud til at være langt til vandet, så
Birthe og jeg vil lige ned for at se på stranden.
Det viser sig imidlertid at være det rene
synsbedrag, så vi får os en rigtig lang travetur.

Vi skal have afskedsmiddag i dag, og værten
serverer paella med kød for os. En rigtig velsmagende en af slagsen. Hyggelig aften.
23.06.14
Næste stop er Valencia. Vi holder på
Camping Col Vert, som ligger lige ved
vandet, og mange tager sig en dukkert i
Middelhavet.

24.06.14
Det har regnet en hel del i nat, og vejrudsigten for i dag en slet ikke god, så alle har
tager paraplyer med på udflugt. Vores campingplads ligger lidt syd for Valencia, og
kl. 10,00 bliver vi kørt med bus ind til byen. Her er vi med en On and Off bus rundt i
byen. Heldigvis holder det tørvejr, og
solen kommer da også frem på et
tidspunkt, så det bliver en rigtig fin
dag.
Vi er kun lige kommet tilbage på
campingpladsen igen, da det begynder at tordne og småregne. I løbet af
kort tid udvikler det sig imidlertid til
et ret kraftigt uvejr med lyn, torden
og masser af regn, og al aktivitet udenfor vognene er indstillet for i dag.
25.06.14
Vi kører til Barcelona, den sidste storby vi skal se. Vi ligger på en campingplads lidt
syd for Barcelona, Camping 3 Estrellas i Gava Mar. Det er lige ved Barcelonas
lufthavn, og ca. hvert femte minut letter der et fly lige hen over campingpladsen. Det
er komplet umuligt at føre en samtale udenfor camperen. Det er ellers en rigtig pæn
campingplads, som ligger lige ned til vandet, og alle ”vandhundene” er da også en tur
i bølgerne. Der går rygter om, at der fra kl. 23.00 ikke er flere flyafgange for i dag,
så det glæder vi os til, og vi håber inderligt på, at rygterne holder stik.
26.06.14
I dag skal vi til Barcelona. Den sidste storby vi skal se på turen. Vi starter fra
campingpladsen kl. 8,50, og kører med bybussen direkte ind til centrum. Herfra er der
on and off busser rundt i byen. Vi tager først en bus rundt i den indre by, og efter en
tur på ramblaen, en lille frokost og et besøg på
markedet, tager vi en bus rundt ved vandet.
En dejlig dag i Barcelona. En skam vi ikke har
et par dage mere i byen. Barcelona har bestemt
mange interessante ting at byde på.

Det var turens sidste udflugt. I morgen kører vi til
Costa Brava, hvor vi har to fridage inden hjemturen
begynder.

27.06.14
Sidste stop på turen er den lille by Torroella ved Casta Brava.
Det er en kæmpe campingplads lige ned til vandet,
som vi skal holde på, Camping El Delfin. Den har
simpelthen alt i faciliteter.
IMC giver bøffer, grøntsager og vin til fællesspisning ved vognene om aftenen. Det blæser ret kraftigt, og det kniber med at holde ild i grillen.

Der etableres læsejl omkring grillen, og
med lidt forsinkelse kommer der gang i
grøntsager og bøf. Ud på aftenen stilner
blæsten lidt af, og det bliver en rigtig hyggelig afslutning på turen.
De fleste begynder hjemturen i morgen.

28.06.14
Ren afslapning og klargøring til hjemturen. Vi er kun syv vogne tilbage på pladsen,
og vi spiser aftensmad sammen.

En dejlig tur rundt om Den Iberiske Halvø er slut.
Vi har fået set en masse storbyer og nye, spændende og interessante stedet, vi ikke
har besøgt før. Det har været en rigtig skøn, men også anstrengende ferie, fyldt med
dejlige ferieoplevelser og i rigtig godt rejseselskab.
En stor tak til Klaus og Henning for en dejlig tur.

