
Fra den 14. august til 
1. september



Søndag den 14. august 2005
Vi startede kl. 10.00 fra Hinnerup. Vejret var nogenlunde, tørt med lette skyer, men vejrudsigten lovede ikke sommervejr i 
Danmark, så vi havde besluttet os for at køre til Pyrenæerne.
Turen gik glat ned igennem Jylland, over grænsen og igennem Elbtunnellen, 
men ved motorvejsudfletningen, hvor A7 møder A1 mod Bremen var der kø, 
tildels langsom kørende, men også lidt stilstand indimellem. Der var en del 
regnvejr på strækningen. Vi ankom til campingpladsen Hohensyburg nær 
Dortmund kl. 20.30
Kørsel: 684 km på 10 timer med pauser.

Mandag den 15. august
Vi fik regn om natten og måtte slå combien våd ned. Der var dog tørvejr. Vi 
kørte videre sydover, igennem Luxembourg og ind i Frankrig. Her hjalp det 
noget på trafikken, idet de franske motorveje er bedre og bredere end de tyske. 
Mange steder er der 3 spor og med fri hastighed (max 130 km/t), så det gik det 

fint ned 
mod 
Lyon. Syd for byen, nær Vienne drejede vi fra mo-
torvejen for at finde en campingplads for natten. Vi 
havde udset os en, men fandt en anden på vejen. 
Den hed Les Pivolles og var dog helt sikkert ikke 
så god som den, vi ville have været på, men den 
var billig. 10 EUR. Vi havde kørt i tørvejr det meste 
af dagen og combien blev tør i løbet af natten. Vi 
var fremme kl. 21.00.
Kørsel: 889 km på 11 timer med pauser.

Tirsdag den 16. august
Vi startede kl. 10.00 og var atter på farten sydpå 
mod vort endelige mål, Camping La Clapère nær 
ved Maureillas og Céret i Pyrenæerne, ca. 30 km 

vest for Middelhavet og 10-15 km nord for den spansk/franske grænse.
Vi ankom kl. 16.00 og valgte plads nr. 3, hvor combien med fortelt blev slået 
op. Først herefter opdagede vi, at den var sat op under et træ, der var fuld af 
små larver. Vi pillede derfor det hele ned igen og flyttede lidt længere bagud 
til plads nr. 4. Her var der åben himmel og ingen larver. Pladsen havde både 

sol og skygge og i 
”baghaven” var der 
en kløft med en op-
dæmmet lille flod.
Campingpladsen 
lå i kuperet ter-
ræn og der var en 
panoramasti rundt 
om pladsen på 2½ 
km. Øverst oppe på 
denne rute var der 
en fin udsigt ud mod Middelhavet. Vi gik turen og kørte så til 
Céret for at veksle penge.
Kørsel: 450 km 6 timer med pauser.

Onsdag den 17. august
Vi foretog os ingenting udover at læse, besøge swimmingpoolen, baren og deltage i fællesspisning (barbecue) om afte-
nen.



Torsdag den 18. august
Tur til Andorra. Vi kørte ad en grøn vej op i bjergene. Her var flot, men desværre også lidt diset med regn. Vi kom til at 
køre en lidt anden rute end planlagt. Det resulterede i en endnu mindre og krøllet bjergvej, men endelig kom vi da til 
hovedvejen, der førte op til Andorra. Vi kørte godt 130 km op og ned med mange sving og 2 tunneller, inden vi ankom 
til Andorra by omkring kl. 16.00. Det var et træls tidspunkt - især hvis man vil have noget at spise. Enten var der luk-
ket, eller også var de lige ved at gøre det og først at lukke op igen ved 19-tiden. Vi fandt dog en café  og fik en øl og en 
sandwich. Herefter ville vi shoppe. Vi havde hørt, at alting var billigt i Andorra. Elektronikbutikker var der ingen af, 
men vi fandt da et supermarked, hvor vi købte nogle flasker whisky m.v. og en parfumebutik, hvor vi købte duftevand og 
deodorant. Vi spurgte, hvor alle elektronikbutikkerne var og fik at vide, at de var i en by længere nede mod den spanske 
grænse. Vi kørte derned, men det var der også andre, der gjorde. Vi gik lidt rundt i gaderne og fandt også nogle butikker, 
men kunne ikke finde ud af, om tingene var billigere end i Danmark, så det fik vi ikke noget ud af.
Ved 19-tiden havde vi fået nok, og ville køre hjem via Spanien. Ak og ve. Det tog os 2 timer at kører de 14 km, der var til 
den spanske grænse. Da vi nåede så langt, var det blevet mørkt, og vi måtte køre bjergkørsel i mørke. Heldigvis lå vi sidst 
i en kø, så vi kunne bare følge den røde slange ud og ind, op og ned ad bjergvejen. Vejret var klart med en flot fuldmåne 
og lys fra de mange byer, der lå rundt om i bjergene. Vi nåede campingpladsen kl. 0.30. Hjemme i combien spiste vi vores 
madpakke, drak et glas vin og gik i seng. Der havde været regnvejr på campingpladsen, mens vi var væk og det havde 
lavet et lille ”badekar” på forteltet. Både stænger og teltdug holdt, og vi kunne forsigtig tippe vandet ud over kanten af 
teltet. 

Fredag den 19. august
Vi gik en rundtur på campingpladsen. Da det begyndte at regne, kørte vi til Céret for 
at handle og finde en restaurant, hvor vi kunne få noget at spise. Regnen var næsten 
stoppet, da vi igen var på campingpladsen og efter dagens ”tømning af badekar” slap-
pede vi af med en bog, et krydsord og et glas vin.

Lørdag den 20. august
Vi kørte igen til Céret og planen var, at vi skulle køre videre ud i landskabet. Imidler-
tid var der et stort marked i byen, så vi kom ikke videre. Her købte vi bl.a. en hel stor 
rund fåreost – Brebis, som vi ville have med hjem. Der var højt solskin og vi fik en 
kop kaffe på en fortovsrestaurant. På en anden plads i byen var der en operasanger, 
der underholdt med sange. Han sang til musik, han havde på CD. Stykkerne var uden 
mandsstemmen, den leverede han selv. Hvis der var en damestemme med, brugte 
han en tennisketcher til at illustrere hende med. Ketcheren var udstyret med øjne og 
en mund, som han kunne fjernstyre med tommelfingeren. I byen var der et kunstmu-
seum, og her var der en specialudstilling med Matisse og Derain. Den var vi inde at 
se. Den permanente udstilling indeholdt en del Picasso keeramik bl. a. ca. 20 små skåle 
med tyrefægtermotiver.
Vi kørte hjem ad rute D13, som var en lille vej op i bjergene. Det begyndte at regne, 
så da vi kom til campingpladsen besluttede vi at fortsætte ud til Middelhavet. Det så 
nemlig ud til, at her var solskin. Vi kørte til Collioure, men da vi nåede dertil, begynd-
te det også at regne der. Det tonsede ned med vand, og der var kø af biler - både ind 
og ud af byen - øv! Vi kørte derfor bare lige igennem og vendte tilbage til camping-
pladsen, hvor det havde regnet lidt. Nu var der tørvejr, men kun 16 grader - ikke just 
campingvejr. Vi blev indendøre og hyggede os med bog og krydsord.

Søndag den 21. august
Vi kørte til Thuir, hvor verdens største vinkælder er. Desværre kom vi - næsten som vi plejer - lige til siestaen, der er fra 

kl. 12.00 til kl. 14.00, så det fik vi ikke noget ud af. Vi fortsatte derfor mod vest til borg-
byen Villefranche-de-Conflent. Her gik vi en tur i byen, som er en udpræget turistby 
med en masse små butikker med alverdens ting. Bl.a. så vi forstenede træstubbe, der var 
flere millioner år gamle. De var ekstremt flotte, men vi havde ikke lige penge nok. Vi så et 
atelier, hvor kunstneren malede sine motiver på gamle døre og låger. Vi spiste en pizza, 
inden vi kørte videre op i bjergene mod klostret Abbe de St. Martin de Canigou. Vi par-
kerede nede i byen og gik ad en stejl sti op til klostret. En flot tur, hvor vi også kom forbi 
en gammel kirke. Vi var ikke inde og se selve klostret, men nøjedes med turen op og ned 
fra byen. Det tog 40 minutter at gå ned fra klostret.
Vejret på campingpladsen var overskyet og blæsende og 18 graders varme.

Mandag den 22. august
Blæst og sol hele dagen. Vi kørte ad D13 op til en lille bjergby – Las Illas, hvor vi gik en 
tur på 4,5 km til den spanske grænse. Vi gik også lidt på den sti, der går på tværs af Pyre-
næerne fra Middelhavet til Atlanterhavet. Tilbage på campingpladsen fik vi kold grillkyl-
ling til aftensmad.



Tirsdag den 23. august
Dovendag med krydsord og bøger, samt et enkelt spil Settlers, som Karen vandt. Vi var lige i Céret for at handle og 
drikke en kop cappuccino. På nogle postkort havde vi set, at der i byen var nogle flotte gamle broer. Dem var vi også lige 
ude at se på.

Onsdag den 24. august
Kørte en tur til Arles-sur-Tech, hvor vi igen kørte op i bjergene til byen Coustouges 
og videre over den spanske grænse. Vi kørte et par kilometer ind i Spanien, før vi 
vendte om og kørte samme vej tilbage. På vejen i Spanien fandt vi årets sten, en rød 
en, som vi slæbte med hjem. Nu ligger den ude på en af vores stenhøje. Formålet 
med kørekuren var egentlig at finde en hejs og tage med den op over trægrænsen, 
men dels er der ingen trægrænse i den del af Pyrenæerne, og dels var der ingen hejs, 
selvom det var tegnet ind på kortet, så det fik vi ikke noget ud af. I stedet kørte vi ind 
til gorgen ”Les Gorges de la Fou” nær Arles-sur-Tech. Gorgen er verdens smalleste 

kløft. Det smalleste sted er mindre en 1 meter bredt. 
Selve kløften er 1739 meter lang og man kan gå ad en 
stålbro 1500 meter ind i kløften. I bunden af den 250 meter dybe kløft løber en flod. Først 
i 1928 lykkedes det 4 bjergklatrere at komme hele vejen igennem kløften. Turen tog ca. 2½ 
time. Herefter kørte vi til Amélie-les-Bains Palalda, hvor vi fik en øl på en fortovsrestau-
rant. Inde i restauranten var der forøvrigt eftermiddagsdans. En fyr sad og spillede på 
el-harmonika og et par ældre ægtepar dansede nok så nydeligt rundt.
Resten af dagen var vi på campingpladsen, både ved teltet og ved swimmingpoolen.

Tordag den 25. august
Hviledag ved telt og pool, samt en tur rundt om campingpladsen for lige at samle et par 
sten op, som vi havde udset os.
Sidst på eftermiddagen pakkede vi forteltet ned og gjorde det øvrige klar til at forlade 
pladsen næste dag.

Fredag den 26. august
Afgang fra La Clapére. Vi var klar til at køre kl. 11.00. Vi kørte direkte til campingpladsen Helio René Oltra ved Cap 
d’Agde ved Middelhavet. Vi ankom kl. 13.15 og fik anvist plads nr. 132. Sidste gang, vi var her, boede vi på plads nr. 130, 
så vi var stedkendt. Efter at combien med fortelt var slået op, var vi klar til en dukkert i Middelhavet. Der var mange 
mennesker på den fine sandstrand, sandet var meget varmt, men der var ikke et øje i vandet! Hvad var årsagen? Jo, koldt 
vand. Selv for en vinterbader var Middelhavet ret koldt, så det blev kun til en 
hurtig dukkert og så op igen. Vandet blev dog varmere, som dagene gik, men det 
nåede aldrig op på de temperaturer, det havde sidste gang, vi besøgte stedet. Vi 
drag en øl på den lokale strandbar.
Kørsel: 150 km på 2½ time med en pause.

Lørdag den 27. august
Det regnede hele dagen. Læsedag og tur-i-indkøbscentret-dag. Karen var dog lige i 
vandet omkring kl. 19.00. Chris nøjedes med at konstatere, at han lige pludselig var 
blevet vandskræk.

Søndag den 28. august:
Solskin og dejlig brise. Vi gik en lang tur i udkanten af pladsen. Ellers dovnede vi 
bare.

Mandag den 29. august
Ud over at køre til et stort indkøbscenter i nærheden, 
hvor vi skulle købe Cider til Jesper og Sille, lavede vi ikke noget særligt. Ved aftenstid pak-
kede vi forteltet ned og gjorde klar til hjemturen næste dag. Vi modtog en SMS fra Henny 
om, at hun og Erik samt nogle venner camperede ved Moselfloden, hvor der var godt vejr.

Tirsdag den 30. august
Det lykkedes os for en gangs skyld at komme tidligt op og allerede! kl. 9.00 var vi klar til 
afgang. Køreturen nordpå var ret varm. Solskin på hele turen, men det gik så godt, at vi 
omkring kl. 19.00 ringede til Henny og Eriks mobiltelefon for at høre, hvor præsis de lå. 
Hvis det var i nærheden af Trier, så ville vi komme til deres plads og overnatte. Vi var på det 
tidspunkt i Luxembourg. Det viste sig, at de var tæt på Trier i en lille by, Klüsserath. Her lå de 
på en plads lige ned til Moselfloden. Med lidt telefon-guiden fandt vi pladsen og omkring kl. 
20.30 var vi bænket om aftensmaden.
Kørsel: 988 km på 12 timer med pauser.



Onsdag den 31. august
Efter fælles morgenmad pakkede vi combien sammen og drog kl. 
11.00 videre nordpå. Nu var vi i Tyskland, og trafikken var deref-
ter. Mange steder måtte vi ikke overhale men måtte pænt blive i 
køen sammen med de mange lastbiler. Vi havde bestemt, at vi ville 
overnatte nord for Hamburg, så vi kunne handle i grænseforretnin-
gerne dagen efter. Vi fandt frem til See Camping BUM nær Borde-
sholm, halvvejs mellem Hamburg og Padborg. Vi spiste i pladsens 
restaurant.
Kørsel: 701 km på 9½ time med pauser.

Torsdag den 1. september
Tog os god tid til at få lidt morgenmad og pakke sammen. Vi kørte 
fra pladsen kl. 10.15. Efter et par timer var vi ved grænsekioskerne 
ved Padborg, hvor vi provianterede øl og vin, før vi kørte ind over 
den danske grænse i Padborg. 
Vi var hjemme i Hinnerup kl. 15.00
Kørsel: 285 km på 5 timer med pauser.

Vi har kørt 5.088 km ialt på denne ferie.

Camping Hohensyburg



Dårligt vejr på vej mod Luxemburg

Her mænger vi os med de 
store

Camping Les Pivolles imellem Lyon og Vienne



Camping La Clapère. Plads nr. 4 og billeder fra 
”Baghaven”.

Der kunne bades henne ved klippen



Flere billeder fra ”baghaven”, en kløft 
med en lille bæk.



Oversigt over La Clapère. Vi boede ved den røde 
pil (4) og den grønne vej er panoramastien.



På pladsen var der en rigtig bambusskov

Billeder fra panoramastien rundt om camping-
pladsen



Middelhavet kunne ses i det fjerne i 
klart vejr. Da disse billeder blev taget, 
lå der et røgslør efter en skovbrand over 
området

Et kik ned på campingpladsen. Man kan lige 
ane et par toiletbygninger og campingvogne.





Til lørdagsmarked i Cerèt



Operasanger. Ketsjeren er den kvindelige 
part. Han leverede selv mandsstemmen, 
mens resten kom fra en CD



Flere billeder fra Cerèt. Floden Le 
Tech løber i udkanten af byen



Le Port du Diable er fra omkring 14 
hundredetallet



Der er tre broer, der 
går over Le Tach. Her 
er de to nyeste foto-
graferet fra Le Port 
du Diable, som er den 
ældste bro



Postkort fra markedet 
i Cerét



På køretur i bjergene. Her var løsgående geder og flotte 
klippeskråninger



Vejen til Andorra var ren bjergkørsel

En lille pause i byen St. Marsal. Her 
skulle der være en udsigt, men vi fandt 
den ikke. Der var regndis.



Er er de to billeder, vi fik taget i Andorra. 
De er begge fra byen Andorra

Andorra



Udsigt ud mod Middelhavet



På tur til borgbyen Villefranche-
de-Conflent.
Her besøgte vi et atelier, hvor 
kunstneren malede sine motiver 
på gamle låger og døre.



På vej op til klostret Abbe de St. Maratin de 
Canigou. Det var en meget stejl vej / sti. vi 
kom forbi en vandrende, hvor vandet så ud 
til at løbe opad. Det gjorde det dog ikke, og 
på billedet løber det faktisk fra højre mod 
venstre



Godtnok var vejen / stien smal, men det for-
hindrede ikke, at to jeep kunne køre på den. I 
hårnålesvingene måtte de kører frem og tilbage 
et par gange for at få drejet.



Her er vi oppe ved klostret.



På vej op til klostret kom vi forbi denne forladte 
kirke.
Karen nyder udsigten ud over bjergene og ned 
mod byen. Dernede et eller andet stedholder 
vores røde bil.



Så er vi på vej nedad igen. På neder-
ste billede ser vi op mod den forladte 
kirke.





I grænselandet. Her er vi lige på grænsen 
imellem Frankrig og Spanien. 



På stisystemet, der går på tværs 
af Pyrenæerne fra Middelhavet til 
Atlanterhavet

Her er vi på en anden grænseovergang 
imellem Frankrig og Spanien. Vi tog en 
stor rød sten med hjem fra dette sted.



Vej D13 ned mod 
campingpladsen



Verdens smalleste gorge. Nogle steder var den under 
1 meter bred. Kløften er små 2 km lang med 250 
meter høje kanter









Camping Centre Hélio-Marin Rene Oltra ved Cap d’Agde.
Her slog vi lejr på plads nr. 132 og blev der i 4 dage.
Campingpladsen ligger med egen starnd lige ud til Middelhavet.



Camping Klüsserath, lige op ad Mosel-
floden og tæt på Trier.
Her er ”Den Gamle Dame” i fint selskab 
blandt flotte campingvogne.
Vi overnattede en nat og kørte derefter 
videre nordpå mod Danmark

På pladsen mødtes vi med 
Henny og Erik samt et par 
af deres venner. De var 
på ”prøvekørsel” med en 
autocamper.



Sidste stop før Danmark. See 
Camping Bum liggger i Nord-
tyskland på højde med Kiel.


