
Dag 1 – mandag d. 5. august 2019 

Afhenter autocamper i Handewitt, efter diverse indkøb i grænsehandlen. Overdragelsen tager lidt tid, så vi 
kommer først afsted ca. 15.25. 

Kører mod Osnabrück, fornuftig og rolig trafik, lidt vejarbejde-kø. Spiser vores medbragte aftensmad på en 
rasteplads undervejs. 

Ankommer til Lotte Tennishalle kl. 21.30, hvor vi har en rolig nat. Det er blot en grusplads foran stadion, og 
derer  ingen faciliteter, men her er fredeligt og kun få km fra motorvejen. 

Lotte, gratis, fundet på ACSI 

 

  



Dag 2 – tirsdag d. 6. august 2019 

Kører kl. 8.00 med kurs mod Dunkerque, for at starte den planlagte tur langs den franske kyst helt fra det 
nordøstligste hjørne. 

Har kig på en lille badeby umiddelbart ført Dunkerque, og drejer fra for at komme ned til stranden. Byen er 
overfyldt med biler og turister her midt på eftermiddagen, så vi formår kun at køre langsomt igennem 
virvaret tilbage til Carrefours p-plads, hvor vi kom fra. Her skulle være mulighed for at overnatte, men alle 
pladser og lidt til er optagede, skønt det først er tilladt fra kl. 20.30. Bliver enige om at køre lidt videre.. 

Vi følger de små veje langs kysten gennem Calais.  Jeg finder en camperplads via ACSI, i Ambleteuse, men 
da vi efter noget besvær finder frem til det er alt optaget. Det er ved at være sen eftermiddag, så vi 
forsøger at køre tilbage og ender på en stor p-plads ved et naturområde: Cap Gris Nez. Vi går en tur i det 
smukke landskab, og tilbage ved bilen bemærker vi at der er andre autocampere, der stadig holder her. 
Efter at have studeret diverse skilte beslutter vi os for at blive natten over. Hyggeligt at lave mad (stadig de 
medbragte frikadeller) og drikke rødvin indendørs, da det er lidt køligt, men vi går en runde mere for at se 
solen gå ned. Flot sted!  

Også sjovt at se de andre campere: Den hollandske kvinde i en interimistisk indrettet varevogn overnatter 
sammen med sine 2 halvstore, nysgerrige hunde. Et ungt par i en firmavarevogn spiser fastfood og deler 
med hundene, men kører dog igen sent på aftenen. 

Cap Gris Nez, gratis (og ikke ulovligt, da vi bliver i vognen og ikke ”camperer”. 

 

 

  



Dag 3 – onsdag d. 7. august 2019 

Min plan er at finde et sted i nærheden af Etretat, som skulle være en hyggelig fisker- og badeby, så vi 
holder kursen langs kysten.  Omkring Boulogne leder vi efter en camperplads, da vi snart må have vand på – 
og tømt spildevand. Vi finder ikke pladsen, men holder frokostpause ved en strand. Det er flot vejr men 
blæser kraftigt, og da vi klatrer over klitterne ligger den smukkeste brede sandstrand nedenfor. Der er 
meget langt ud til vandet, men stranden bliver brugt til Paragliding (eller hvad det hedder) og her er ret 
mange mennesker. 

Turen langs kysten er langsommelig, men indimellem smuk. Da vi nærmer os Dieppe går dagen på hæld, så 
vi leder efter et passende sted. Efter flere forgæves forsøg på at finde en vej ned mod vandet (og helst med 
en offentlig p-plads) giver vi det en sidste chance i Belleville-sur-Mer. Vejen ender blindt nok en km fra 
landsbyen (hvilket ikke var skiltet) og der er en lille, asfalteret vendeplads. Det viser sig at være 
udgangspunktet for en vandrerrute langs havet, med de smukkeste hvide klinter og rosa lyngbakker, der 
minder utroligt meget om Bornholms vestkyst. 

Her bliver vi, og går snart i gang med at lave lidt mad. Imens kommer 2-3 andre biler og campere hertil – 
men vender om! Efter maden går vi en fin tur ad de smalle stier og nyder solnedgangen. 

 

Belleville sur Mer, gratis – ingen brok. 

 

  



Dag 4 – torsdag d. 8. august 2019 

Vi har allerede en fornemmelse af, at den rute vi har valgt hjemmefra er langt mere søgt af turister, en vi 
har forestillet os. Desuden kan vi også godt se, at det er meget tidskrævende at snegle sig af de små veje. Vi 
gør et holdt i en lille, fredelig by og drikker formiddagskaffen på en p-plads, triller videre uden de store 
oplevelser. Kommer til en kystby, Saint-Valery-en-Caux og finder hurtigt et officielt skilt til en camperplads. 
Tak! Den ligger bare ret langt fra selve byen, nærmest på et klippefremspring ud mod havet. Det er lidt gråt 
i dag, småregn, så det frister måske ikke så meget, men vi er nødt til at få tømt vores spildevand m.m. 
Tømmepladsen er optaget, så vi benytter os af at se hvordan det fungerer, og får bagefter tømt det, vi skal. 
Vil også gerne have vand på, men kan ikke finde ud af hvordan det virker. Her er et parkometer, men ingen 
information. Efter en lille gåtur ud til et fyr i regnvejr tager vi kortet frem og beslutter at stile direkte mod 
Honfleur, som vi husker som en fin by, på trods af mange turister. 

Det er en flot køretur udenom Le Havre, ad motorvejen over Pont Normandie, som er 2 store og temmelig 
høje broer over Seinen, der adskiller Le Havre og Honfleur. Vi finder hurtigt frem til camperpladsen, som 
ligger direkte til havnen. Pladsen er kæmpestor, beregnet til 240 biler, men der er helt sikkert flere end det. 
Vi finder en rimelig plads, hvor vi har mulighed for at slå markisen ud, men straks efter møver endnu en bil 
sig ind ved siden af. Pyt, det er heller ikke så hyggeligt med alle de biler! 

Så finder vi cyklerne frem for første gang, for at køre ud til den smukke park ved promenaden. Det er dog 
næsten umuligt at komme frem mellem de tusindvis af mennesker i byen og på havnen, så vi må trække et 
stykke. Det er varmt, så vi finder en skyggefuld bænk i parken, her er nu meget smukt. 

Efter aftensmaden vælger vi at gå en tur ned gennem byen, og nu er her noget mere fremkommeligt – alle 
sidder bænket ved restauranternes borde. En flot by, velpasset og ren, men alt for mange mennesker! 

Honfleur. Parkometer, 11 eur, alle faciliteter inkluderet. 

 

 



Dag 5 – fredag d. 9. august 2019 

Vi starter dagen med at klare vand og spildevand. Planen er at tage motorvejen mod Caen og springe 
kyststrækningen over, da vi var dér sidste år (og der var også trængsel af turister), men allerede i den første 
rundkørsel går det galt – Lars får valgt den forkerte afkørsel. Ingen fortrydelsesmulighed, vi er på vej mod 
Pont Normandie, som vi betaler for og kører over. Motorvejen ender i en rundkørsel, hvor vi fornuftigvis 
vælger at køre samme vej tilbage. 3 gange samme broer indenfor et døgn☺ 

Ændre gps’en til Bayeux, som skulle være en smuk gammel by. Tapeterne har vi allerede fravalgt, dem skal 
man nok bruge en hel dag på, men efter lidt søgen finder vi noget så sjældent som en fin p-plads tæt på 
bymidten, som vi gerne betaler for. Herfra går vi en tur gennem byen før vi spiser frokost. 

På kortet har vi fundet en by ved den modsatte kyst, hvorfra vi vil køre sydpå igen mod Granville. Det er vist 
på den tur vi forvilder os ind i nogle omkørsler, men det lykkes at finde vej, og vi triller langs kysten på jagt 
efter en overnatningsmulighed. Lars drømmer vist om den p-plads, vi holdt på sidste år, hvor der er udsigt 
til Mont St. Michel, men da vi ikke finder noget brugbart inden Avranches styrer vi mod Pointe du Gruin du 
Sud, et flot sted hvor der også er udsigt. Det blæser dog så voldsomt, så her er vi godt klar over at vi ikke 
kan blive. Tilbage i marsklandet falder vi over en officiel plads, som ligger fint i læ, men desværre skal man 
bruge poletter for at komme ind. De kan kun købes hos bageren i landsbyen, og bageren har lukket! 

Vi kører videre mod Mont St. Michel, vælger en forkert vej og drejer fra ved Pontorson, roder lidt rundt på 
de små veje indtil jeg får øje på et skilt med ”Etang” og et fiskesymbol. Vi finder en fin fiskesø, med 
parkeringsmulighed langs bredden, og slår os ned. Blæsten er næsten blevet til storm, og natten bliver lidt 
urolig, men vi har hvad vi skal bruge – har heldigvis købt en nystegt grillkylling i eftermiddag - og nyder 
freden. Her er et par andre overnattende, men de tre campere, vi ser ankomme sammen hen på aftenen, 
kører igen. 

Etang du Pas Gérault, gratis, her er kun en skraldespand, men fred og ro. 

 

  



Dag 6 – lørdag d. 10. august 2019 

Vi har lyst til at gense Cancale og Cap Frehel ved St. Michel-bugten, men bliver så enige om at springe de 
steder over, som vi allerede har set – der er så uendelig meget mere vi gerne vil nå. 

Fra søen er der kun få km til motorvejen, meget praktisk, så vi kører mod St. Brieuc i Côte Armor. Her 
begynder Bretagnes stejle kystlinie for alvor. Finder en lille by og drikker formiddagskaffe, kører lidt videre 
mod Binic, hvor der skulle være udsigtspunkter. Parkerer i udkanten og går en tur ad vandrestierne, og kan 
heroppefra se at der er en fin havn i byen. Efter frokost finder vi endelig en p-plads langt fra havnen, går 
derned og kigger lidt butikker, mens en byge kommer forbi. I Carrefour City køber vi lidt til aftensmaden. 

Jeg har kig på byen Paimpol og den efter sigende flotte klippekyst, men undervejs dertil finder vi ud til et 
udsigtspunkt omkring Plouha. Meget smuk kyst, men vi må faktisk ikke parkere her – det er forbudt for 
autocampere! 

Eftermiddagen løber igen fra os, så jeg finder en plads i ”France Passion” nogle km nord for Paimpol, tæt på 
kysten. Det er en trekant græs hos en grøntsagsavler, og fint nok til os. Næsten samtidig ankommer et 
fransk par og slår sig ned ved siden af os. De går over for at hilse på værtsparret, men vi generer os for at 
forstyrre dem, for vi kan se at de styrter rundt og arbejder, samtidig med at der også kommer andre 
besøgende. Vi tager cyklerne og kører en rundtur i området, som er præget af grøntsagsmarker (mange 
artiskokker), en hyggelig landsby – Pleubian - og en fin kystlinje. Vi tager en tur mere om aftenen, og går 
helt ned på stranden. Her er virkelig dejligt, med de flotteste rundslebne sten og kig til klippeformationer i 
bugten. 

Pleubian, gratis – France Passion. 

 

  



Dag 7 – søndag d. 11. august 2019 

Den hårde vestenvind fortsætter, og det er ikke specielt varmt. Vores oplevelse af, at der er særdeles 
mange turister i kystbyerne får os også til at overveje, om vi skal ændre kurs. Der er så mange steder i 
Bretagne, jeg gerne ville opleve, men turistmængden tager modet fra mig. Vi kigger derfor på kort og 
lægger kursen om mod Loire-dalen. Godt nok er der helt sikkert også mange turister i det område, men 
mon ikke de mest holder til omkring slottene? 

Turen går lidt langsommeligt tilbage til St-Brieuc, men derfra går det hurtigt ad den fine motorvej mod 
Rennes og Nantes, og jeg bestemmer mig for at vi skal prøve at følge Loire på tæt hold. Vi er løbet tør for 
kort, men jeg er heldig at finde et fuldt Frankrigskort på en rasteplads, så jeg har bare nogenlunde overblik. 
Der er nu ikke meget at se på de smalle veje. 

Jeg finder en camperplads på ACSI, som ser ud til at ligge i udkanten af en lille by og direkte til Loire. På det 
sidste stykke vej roder vi lidt rundt på de små veje. Gps’en vil have os over en bro til den anden side af 
Loire, men der er vejarbejde og en bom, som ikke er høj nok til vores bil. Vender om og forsøger at følge 
gps’en, som leder os ad en meget smal vej, som ender i et hjulspor. Tilbage igen finder vi selv videre efter 
kortet, men kører alligevel lige forbi pladsen. Vejen snor sig stejlt opad og munder ud i en lille by, som ser 
spændende ud – men det kan jo ikke være her, efter billederne at dømme! Vi vender om og kører ned til 
floden igen, og her finder vi da også pladsen, som er en del af en større grusplads på et område, hvor de 
lokale holder til om søndagen. Der er en restaurant, kanoudlejning og tursejlads på floden, og en vandresti 
langs med den. Her er lidt trangt, men solen skinner og vi tager cyklerne frem og finder over broen, tilbage 
til den by, Oudon, som ligger på den anden side af floden. Vi mangler brød, og håber på at finde en bager, 
der ikke har lukket endnu! 

Fin lille by med et pænt anlæg foran kirken og en bager lige overfor. Jeg køber en af hendes sidste 
baguettes, og vi lader cyklerne stå for at gå en runde. Her er ikke andre forretninger at se, men vi får øje på 
et gammelt tårn, der må have været del af en fæstning. Turistinformationen her har åbent, men vi er ikke 
helt klar over hvad man skal betale for at se, så vi fortsætter til et nærliggende, grønt område ved et 
vandløb, som må være et sideløb til Loire. Her er også en hyggelig café med udendørsservering, så hvad er 
mere naturligt end at sætte sig med en kold fadøl? 

Flot og rolig aften i bilen og med en lille gåtur. 

Champtoceaux, gratis, men ingen faciliteter. 



 

 

  



Dag 8 – mandag d. 12. august 2019 

Efter morgenmaden sætter vi gps’en til byen Saumur. Ikke fordi jeg kender noget til den – andet end at de 
laver dejlig rødvin i dette vinområde, og vi skal jo have et mål. Dejligt at se vinmarker igen, de første i år, 
men ellers er landskabet mest solsikkemarker og temmelig fladt. 

Et tilfældigt skilt med ”Panorama” får mig til at dirigere Lars til venstre ad en lille vej. Vi følger skiltningen, 
og kommer til en stor, offentlig parkeringsplads, hvor vi drikker vores formiddagskaffe. Bagefter går vi en 
runde for at finde panoramaet, og det viser sig at her ligger en fin kirke (og et kloster, Abbaye Mauriste, 
med en flot anlagt blomsterhave. Der er også et udsigtspunkt, hvor der ganske rigtigt er et fint panorama 
over Loire, som desværre er næsten tørlagt. En dejlig pause fra den lidt trivielle kørsel. 

 

 

 

Jeg har fundet en camperplads på en lille ø i Loire og efter kortet at dømme midt i Saumur. Byen er bare så 
meget større end forventet, trafikken er tæt og jeg har ikke sat gps’en præcist, da jeg følte mig sikker på at 
”det bare var at finde broen”. Der er bare flere broer, og for sent ser jeg skiltet mod campingpladsen, der er 
vejarbejde og det begynder at regne. Et voldsomt tordenvejr er lige over vores hoveder, så vi holder ind til 
siden lidt. Pyha, det var ikke hvad jeg havde forventet, så vi beslutter at fortsætte lidt på den anden side af 
Loire – og øjner et skilt mod en camperplads. 

Fin stor plads: græsplæner og skyggefulde træer, alle faciliteter og direkte til Loire (som man desværre ikke 
kan se for en jordvold), men med parkometer og bom. Vi får købt det obligatoriske Pass’ etape-kort og 
betaler for en overnatning (14,80eur), og skal så scanne kortet for at åbne bommen. Det virker bare ikke, 



og jeg læser og prøver og grubler. Får så øje på en dame, der kommer gående tæt ved, og kalder hende til. 
Sød fransk dame, der forstår problemet, henter sin mobil og ringer til selskabet for os. Kortet skulle først 
aktiveres! Tak, dame. 

Slapper af i solen, laver mad, går en fin tur langs floden. Et skilt fortæller, at der er 3 km til Saumur, men 
den første bro vi kommer til er en jernbanebro, og den næste er meget langt væk, så vi får ikke set byen. 

Villebernier – EUR 14,80 inkl. Kort ’Etape Pass’ 

  



Dag 9 – tirsdag d. 13. august 2019 

Efter tømning og påfyldning af vand triller vi videre ad de små veje langs Loire. Har bestemt os for at køre til 
Villandry i dag, hvor der skulle være en ok camperplads. Så kan vi nå at se slottet fra formiddagen, for jeg 
ved at der kommer rigtig mange mennesker her. Glimrende plads (men grus), roligt selvom der er fyldt godt 
op.  

Vi går hen til slottet og traver gennem de mange sale og værelser, som alle er smukt indrettet. Særligt er 
jeg fascineret af de fine børneværelser. Men parken er nu engang det vigtigste, og fra flere vinduer er der 
et flot kig ud over den ornamentale have og grøntsagshaven. Det er så utroligt, hvad man har formået at 
skabe blot med urter og grøntsager, det er virkelig smukt. Vi går selvfølgelig også en runde gennem 
vandhaven og ad ’promenaden’ hele vejen rundt om samtlige haver. Slutter af med at købe en pose 
blandede frø i butikken, solsikker som souvenir. 

Dejligt vejr, slapper af under markisen med lidt rosé og et ugeblad, for første gang i denne ferie. Det er nu 
heller ikke så ringe. Vi har alle forsyninger bortset fra frisk brød så vi går endnu en tur gennem den lille by, 
hvor der ikke er andet end nogle restauranter. Ved vejen ser jeg et skur af en slags, som lige skal studeres 
nærmere. Det viser sig at være en grøntsagsautomat! Der er bl.a. nogle fine meloner, og jeg får lyst til at 
prøve at købe en. 2 euro i automaten, vælger en boks, lågen går op – for derefter at smække i igen lige for 
næsen af mig! 

Først senere opdager jeg, at de andre campister kommer med brød under armen. Den ene café viser sig at 
være en bagerbutik, men det ser vi først næste dag.. 

Villandry, fundet på ACSI, 11 euro 

 

  



Dag 10 – onsdag d. 14. august 2019 

Nu vi er i Loire er det planen at vi skal se nogle slotte, og jeg har udvalgt to mere som skulle være 
interessante – Amboise og Chambord. Der er ikke langt fra Villandry til Amboise, så det må blive næste 
stop, og vi finder da også den mindre vej, der går dertil langs Loire. Da vi indtil nu har været uden internet 
(bortset fra Lars mobil, som kun bliver brugt i nødstilfælde) har jeg ikke megen idé om hvor og hvordan 
slottet i Amboise ligger, men jeg kan læse i guiden at der også er et mindre slot, som er indrettet som 
museum for Leonardo da Vince, som boede i byen de sidste 3 år af sit liv. Han havde stor indflydelse på 
byggeriet, ligesom han forestod en del af byggeriet af Chambord. 

Da vi kommer til Amboise viser det sig endnu engang, at byerne her er langt større end min forestilling. 
Trafikmylder, ingen p-pladser og slet ikke plads til en autocamper. Vi kan nu se, at slottet troner højt midt i 
byen, men ingen anvisninger eller skilte viser vej derop. Med den store kassebil, vi kører i, synes det 
komplet umuligt at forsøge at køre i de smalle gader, så vi leder efter en passende parkering i udkanten 
langs med Loire. Det ser ikke ud til at være muligt, og først da vi er på den anden side af byen, ser jeg et 
skilt der viser mod slottet. Da har vi vist allerede opgivet på forhånd. 

Derimod ser jeg et skilt mod et andet slot, Chenonceaux, som jeg flygtigt har læst om i guiden. Det skulle 
ligge lidt mere frit i landskabet, så det bliver vores nye mål. Det er stadig tidligt på formiddagen da vi 
ankommer til slottet, og vi finder også en parkeringsplads beregnet til autocampere. 

Efter en hurtig kop kaffe begiver vi os til fods op mod slotsparken. Her er virkelig mange mennesker og kø 
ved billetlugen. Den flinke dame ved kassen tager imod min bestilling, og siger så noget som jeg opfatter 
som en tidsbegrænsning på 1½ time, begrundet med de mange besøgende. Nå, det går jo nok, men lidt 
ærgerligt når man lige har betalt næsten 30 euro for at komme ind. 

Det viser sig dog hurtigt, at det hun mente var at det kunne tage 1½ time blot at komme ind på slottet. Folk 
stod i en meget lang kø, tålmodigt ventende i solen. Det rakte vores tålmodighed ikke til, så vi beslutter os 
straks for at droppe slotsbesøget og nøjes med at kigge nærmere på omgivelserne. Det er nu heller ikke 
kedeligt, slottet er ret specielt og bygget på en bro tværs over floden Cher. Der er meget smukke parkanlæg 
med blomsterbede, kanaler og skov. Derudover er her et par madboder, nogle fine gamle bygninger med 
haveanlæg og en 1600-tals bondegård med udstilling af gamle (heste)køretøjer.  

Efter 1½ time er vi mætte af indtryk, og tænker beklemt på alle de mennesker, der har stået i kø imens og 
først skal ind at se slottet nu. Pyha. 

Belært af disse erfaringer foreslår jeg, at vi herefter kører direkte til Chambord, hvor jeg har set at der er en 
gratis camperplads ved Loire, få km fra slottet. Vi kan så overnatte der, og være parate næste dag når 
slottet åbner. Vi finder også pladsen, som egentlig kunne være ok, med græsplæne langs floden. Problemet 
er bare, at her allerede holder dobbelt så mange biler som der er beregnet plads til, og der er hverken 
adgang til floden eller muligheder for at gå en tur. Duer ikke! 

Jeg ved at der også er en stor betalingsplads på Chambords jorder, finder gps-oplysningerne og så kører vi 
roligt videre langs Loire, uden om Blois og direkte mod Chambord. Det er et gammelt jagtslot, med et 
temmelig stort jordtilliggende, mest med skov. Vi kommer igennem den ydre portal og lange, lige veje fører 
mod slottet. Undervejs er der mange parkeringspladser med borde og bænke, men hele det store område 
er omkranset af en mur. 

Gps’en siger vi har nået målet, da vi ankommer til en tilsyneladende kæmpestor p-plads. Der er en speciel 
indkørsel med bom for autocampere, men vi kan ikke se nogen skilte der angiver, at man også må 



overnatte her, så vi bliver meget i tvivl om hvorvidt det nu også kan være rigtigt. Vender om, kører videre 
ad asfaltvejen – og ender med at køre hele vejen rundt langs områdets mure. Ingen skilte, ingen 
anvisninger? 

Gps’en gør igen holdt samme sted, så det må jo være rigtigt. Heldigvis står der nu en mand og hjælper de 
bilister, som er på vej ud. De kan vist ikke finde ud af at betale. Da vi holder ved bommen endnu engang, 
står jeg ud og tiltaler ham. Det lykkes mig at gøre mig forståelig, og han forsikrer mig om at den er go’ nok, 
vi må parkere her i 24 timer. Det koster 11 euro, men der er ingen faciliteter som der står i min ACSI-app! 
OK, vi mangler ikke noget i dag, men det er dyrt, og da vi kommer op til den foreviste plads er her række på 
række af autocampere tæt parkeret. Vi finder heldigvis en plads med udsigt til en række træer, det er da 
noget! 

Efter aftensmaden går vi en tur op mod slottet, og det viser sig at man kan komme ret tæt på og også se 
nogle af parkanlæggene. Slottet er meget specielt og spændende at se på, og området er fint og hyggeligt, 
med en smule byanlæg, som dog mest er restaurationer. 

Chambord, fundet på ACSI. 11 euro, ingen faciliteter 

 

 



Dag 11 – torsdag d. 15. august 2019 

Vi står ved billetsalget i god tid før de åbner. Det småregner og er koldt, så vi er lidt utålmodige. Billetsalget 
er omstændeligt, men til sidst får vi da vores billetter og små løber rundt om slottet til indgangen. Godt at 
vi gik turen i aftens i fint vejr! 

Chambord ER meget specielt, som jeg husker det fra 2003. Den helt specielle arkitektur, med et stort rundt 
tårn i hvert hjørne af den kvadratiske bygning og den vanvittigt smukke dobbelte trappe i midten. Det er 
dén, Leonardo da Vinci blev hentet fra Italien til Frankrig for at tegne. Uden om dette første slot er der de 
lange sidebygninger, som danner en indre gård. Også sidebygningerne er tilført tårne i hjørnerne, og hele 
bygningsværket vrimler med spir og skorstene. 

Rummene er store og ret lyse, men meget sparsomt møblerede. Trappen står som et kæmpemonument 
ned gennem etagerne, og øverst oppe er der en balkon hvorfra man kan kigge ud over en del af ’parken’. En 
gennemgående vej gennem et åbent stykke land, flankeret af høje, grønne hække, giver en tydelig 
fornemmelse af ejendommens betydelige størrelse. Til den anden side er en ret formel blomsterhave. 

På tilbagevejen får vi omkring restauranterne, hvor der er opstillet boder med lokale produkter. Jeg falder 
hurtigt for en frisk, ældre kvinde som sælger vin, og får en lille snak (!). Vi køber 4 flasker vin og får en lille 
smagsprøve på en skøn rosé. Vinen er fra hendes egen gård og hånd. 

Vi har tænkt os at fortsætte turen mod Auxerre, men da vi har god tid inden vores aftale med Margrethe og 
Svend lørdag, vil vi finde et roligt sted for natten. Jeg finder 2 muligheder omkring en by, Beaulieu sur Loire, 
hvor det passer med at krydse Loire i morgen. 

Det bliver Domaine des Medards, en restaurant, som vi ret nemt finder med gps-koordinaterne. Det er nu 
ret smart! Da vi ankommer er vi nu lidt usikre på hvor pladsen er, så jeg må ind og spørge mig for. Det viser 
sig at være deres ’almindelige’ parkeringsplads, og her holder allerede 2 personbiler (som nok er deres 
egne), så det er ikke optimalt. Men stedet er pænt, landligt og hyggeligt, med en lille sø, store plæner med 
havemøbler, en mark med et par æsler og så ejerens meget smukke, gamle hus med fine blomsterbede. 
Restauranten er indrettet i en gammel stald eller lade. 

Vi har selv masser af mad med, så vi har egentlig kun behov for at fylde tanken op med vand – og lige ved 
siden af bilen er der en hane med slange, så det er nemt. Men snart ser vi ejeren komme ud fra sit kontor 
og gå op i mod os, han vender om, og kommer så igen med nogle mapper under armen. Vi hilser pænt og 
han forklarer at han gerne vil vide om vi har tænkt os at spise hos ham i aften, så derfor har han menukort 
med. Der er naturligvis ingen tvang, forsikrer han, men han vil bare gerne have besked inden kl. 17. 

Jeg kigger lidt i menukortene, helt billigt er det just ikke, men på den anden side er det en oplagt mulighed 
for at gå ud at spise for første gang i ferien. Menuen bliver bestemt og jeg går ned for at give besked og 
aftale et tidspunkt. 

Kl. 18.30 bliver vi anvist et lille rundt bord i det hyggelige lokale, og vi får en glimrende – men ikke 
uforglemmelig – middag: Varmrøget laks med en fin salat og dressing, grillede, confiterede andelår med lidt 
grønt, og Tarte Tatin med is. Desserten er nu ikke noget pragtstykke, og bliver desuden serveret (varm) 
mens jeg er på toilettet. Øv. Rødvinen er til gengæld dejlig. 

Når lige at se solen gå ned over markerne og mærke flagermusene tæt over hovedet før det er sengetid. 

Beaulieu sur Loire, Domaine des Medards, France Passion, gratis inkl. Vand. 



 

  



Dag 12 – fredag d. 16. august 2019 

Vi styrer mod Auxerre, som jeg har hørt og læst om men aldrig set. Byen ligger på en høj ved floden Yonne, 
og jeg har fundet frem til at der skulle være en camperplads ved floden, ved siden af lystbådehavnen. 

Vi finder også pladsen (som mange andre steder blot en del af en almindelig parkeringsplads), som er 
hegnet ind, så der ikke er direkte adgang til havneområdet. De faciliteter, jeg har læst skal være der, kan vi 
ikke finde, og de er desværre nødvendige i dag. Vi stiller derfor bilen og beslutter at gå over broen til byen, 
for at se nærmere på katedralen. 

Den gamle bydel er smuk og spændende med sine gamle bindingsværkshuse og stejle gader op til de 3 
store kirker. Langs floden er der anlagt en meget fin promenade. Katedralen er enorm og fyldt med 
detaljerige glasmosaikker. 

Efter frokost i bilen bestemmer vi os for at køre lidt udenfor byen, hvor jeg kan se at der skal være en plads 
ved Yonne. Det er dejligt vejr, så vi kan godt bruge en rolig eftermiddag og aften. Vi vil så køre tilbage til 
Auxerre i morgen tidligt, for at kigge lidt mere på byen. 

I Gurgy finder vi en god plads, hvor der er mulighed for at slå markisen ud og slappe lidt af. Her er roligt og 
hyggeligt, selvom her er mange mennesker. Pladsen ligger ud til cykelstien, der følger floden. I vandet ligger 
nogle udlejningsbåde sammen med de tamme ænder, og ved tømmestationen er der nogle træbygninger, 
som viser sig at være havnekontor og udskænkningsboder. 

Vi cykler en tur ud af stien, først i den ene retning gennem den lille by, ud til en sluse. Derefter i modsat 
retning nogle km. Her er rigtig smukt. 

Sidst på eftermiddagen åbner boderne, og der kommer flere mennesker til. Den lokale restaurant stiller 
borde og stole op, og serverer middag i løbet af aftenen for en større forsamling. De har også en vaffelbod, 
hvor vi spiser dessert i solen, mens andre prøvesmager og køber vin i en anden bod. En bod med ost er der 
også. Meget livligt og hyggeligt lige til solnedgang. 

Gurgy, fundet på ACSI, 8 euro inkl. Alle faciliteter. 

 



 



Dag 13 – lørdag d. 17. august 2019 

Starter dagen med at tømme og fylde frisk vand på, så er vi klar til et par dage mere. Kører til Auxerre og 
går et par timer rundt i byen – det vil sige op og ned. Efter frokost styrer vi mod Cravant, hvor Margrethe og 
Svend netop er ankommet med deres flodbåd. De har sat flag op og reserveret en plads til vores bil. 

Efter en god snak over et glas vin går vi en tur gennem den lille by. Her er stille og fredeligt, og de få 
butikker har lukket for weekenden, men det er altid interessant at se hvordan livet leves i de små, stille 
byer. Resten af dagen går med kaffe, dejlig mad og mere snak, og Svend spørger om vi kan køre sammen til 
et lokalt loppemarked i den nærliggende by Prégilbert næste formiddag. 

Cravant, fundet af Svend og Margrethe, gratis overnatning, betaling for evt. forbrug 

 

 



Dag 14 – søndag d. 18. august 2019 

Da vi jo også skal nå et stykke videre om søndagen står vi klar til afgang kl. 8.00. Loppemarkedet (Vide 
Grenier) viser sig at være en hel landsbys fælles marked, hvor de forsøger at sælge ud af alskens ting. Vi 
finder 2 ting at tage med hjem: Et helt nyt gasapparat til 15 euro og en indkøbstavle til 2 euro. 

Vi har bestemt os for at køre til Epinal og efter en hurtig frokost sætter vi gps’en for at køre den direkte vej. 
Den viser sig nu at være noget trættende og omstændelig, men det sidste stykke går ad motorvej så vi når 
frem ud på eftermiddagen. 

Det lykkes at finde en plads ved lystbådehavnen, men her er ingen både i år, så det virker lidt tomt. Der er 
heller ikke plads til at sidde ude og spise, så vi nøjes med at sætte stolene frem til en eftermiddagsdrink. 
Også her er det svært at finde ud af systemet med betaling, men da vi ikke mangler forsyninger afventer vi 
blot situationen. Der kommer da også en kontrollør sidst på dagen for at hente betaling. 

Det eneste vi mangler er frisk brød, så vi går en lang tur langs floden, gennem rosenhaven på den anden 
side og gennem diverse sidegader. Ingen butikker. Efter aftensmaden går vi en tur gennem parken, hvor 
folk så småt er ved at pakke sammen for at gå hjem. Flot sted. 

Er først nu efter hjemkomsten blevet klar over, at floden gennem Epinal er Mosel! 

Epinal, fundet på ACSI, 8 euro for overnatning, vand og el mod betaling. 

 

 



Dag 15 – mandag d. 19. august 2019 

Hjemturen er bestemt til at gå op gennem Tyskland langs Mosel, og da vi stadig har nogle dage tilbage, som 
gerne skulle give gode oplevelser, foreslår jeg at vi lægger vejen om ad Saverne i Alsace. Der har vi være en 
del gange før, og altid følt os godt tilpas. Det er lidt en afstikker, men da byen ligger tæt på motorvejen mod 
Trier er det ikke så ubelejligt. 

Også i Saverne er der en camperplads tæt på havnen, men gps’en fører os en ukendt vej gennem et 
industrikvarter, og ender da også ved en grusplads overfor nogle industribygninger. Det ser lidt mystisk ud, 
for vi synes at kunne huske en plads direkte ved havnen. Da vi får kigget os lidt omkring kan vi se, at der kun 
er en vej og skrænten op mod havnepladsen imellem, så den er god nok. Her er ikke hyggeligt, men alle 
nødvendige faciliteter, og da vejret er fint kan vi jo bare gå en tur. Vi skal også op på havnekontoret for at 
betale for overnatningen. 

Vi går da også hele den kendte by igennem: rundt om havnen til slusen, forbi det store torv og op gennem 
gågaden, hvor butikkerne selvfølgelig er lukkede men stemningen livlig. Tilbage på havnen kan vi se, at der 
er sket nogle forandringer siden sidst: der er kommet en fin udendørs café til, hvor vi sætter os og får en øl 
og et glas vin. Det er jo ferie! 

Efter aftensmaden går vi en runde mere, og er enige om at Saverne er rart sted hvor vi gerne kommer igen. 

Saverne, fundet på ACSI, 7 euro + evt. poletter til vand og el. 

 

 



Dag 16 – tirsdag d. 20. august 2019 

Vi tager motorvejen mod Trier, men snakker lidt om at vi jo ikke har nået at købe vin til at tage med hjem. 
Måske vi kan nå at finde en butik på den franske side? Lige før vi krydser landegrænsen ved Saarbrücken 
går motorvejen over i hovedvej, og jeg får øje på et Super U skilt i byen. Af sted det går, og vi køber vin for 
de sidste 10-euro sedler plus lidt mere. 

For ikke at komme ind midt i Trier sætter jeg gps’en til en mindre by i den rigtige retning, Ehrang. Her roder 
vi lidt rundt og ender ved et supermarked i en mindre by, Longuich. Lidt forvirrede kører vi retur til 
motorvejen og prøver igen – og ender mærkeligt nok igen i den samme by, som vi kører lidt rundt i. Dér er 
et skilt med Autocamper, som vi følger ud til en vingård ved bredden af Mosel. Fin græsplads, direkte 
adgang til cykelstien, hvor vi kørte i ferien for 2 år siden. 

Det bliver til et par korte cykelture i løbet af eftermiddagen, langs vinmarker og gennem byen, og vi mindes 
med glæde vores cykelferie på disse kanter. 

Longuich, privat plads, 9 euro plus evt. Faciliteter 

 

 



Dag 17 – onsdag d. 21. August 2019 

Vi starter dagen med indkøb i Norma, og kører derefter stille og roligt videre ad hovedvejen langs Mosel 
med et par mindre stop undervejs, indtil vi når Bernkastel. Her er selvfølgelig rigtig mange mennesker i det 
gode vejr, men det er vi forberedte på. Da vi var her på cykelturen forrige år ankom vi drivvåde ved 
middagstid, og skulle videre til overnatningsstedet, så vi fik ikke set så meget. 

I dag finder vi en p-plads langs hovedvejen og går ned til havnen. Derfra op gennem byens smalle og meget 
hyggelige stræder, hvor turisterne sidder på utallige caféer og restauranter. Meget turistet, men alligevel et 
besøg værd, for tyskerne er knalddygtige til at vedligeholde de gamle huse, som står smukke, nymalede og 
pyntede med blomster.  

Turen går videre mod Cochem, som jeg synes vi bør nå for ikke at få alt for langt hjem i morgen. Jeg håber 
dog på, at der dukker en camperplads op nogle km fra byen, så vi kan cykle derind, for jeg kan godt huske 
at der er turisttrængsel i den flotte by. 

Vi finder dog ingen pladser overhovedet, og er pludselig midt i trafikvirvaret. Nå, måske der findes noget på 
den anden side af byen? Heller ikke, så snart er vi langt forbi og tæt på Koblenz. Pludselig dukker en 
campingplads op i Treis-Karden, vi drejer ned forbi en lystbådehavn og finder en simpel camperplads. Her 
er hvad der er brug for, men pladsen kunne godt have været gjort lidt mere spændende, området taget i 
betragtning. Vi beslutter os dog for at blive, selvom vi ikke kan se hvor meget det koster. 

Jeg stiller mig i kø da campingpladsens kontor åbner, og får lov at betale 18 euro for en plads, selvom jeg 
siger at vi ikke skal bruge hverken vand eller strøm. Gad vide hvad en plads så koster på selve 
campingpladsen? 

Vi fejrer det nu alligevel med en stor øl og et gevaldigt glas dejlig hvidvin på caféen, der har terrasse ud over 
vandet. Det er jo trods alt vores sidste afslappede feriedag, for i morgen er der godt 700km hjem ad 
motorvejen. 

Treis-Karden, campingplads, 18 euro inkl. Forbrug 



  



Dag 18 – torsdag d. 22. august 2019 

Det viser sig at være forholdsvis nemt at finde motorvejen, og turen hjemad går fint uden de store 
forsinkelser. Sidst på dagen finder jeg nogle overnatningsmuligheder, der ligger 10-20 km fra Handewitt, og 
vi bestemmer os for et ved Oeversee/Frørup. Gps’en er igen en god hjælp, og lige som vi runder hjørnet 
ved destinationen ser vi en ældre mand komme trillende i fuld fart med sin rollator. 

Det viser sig at være Wolfgang, som allerede har spottet vores ankomst, og den flinke mand anviser os en 
rolig plads og fortæller samtidig historier på en blanding af tysk og dansk. Prisen er 8 euro inkl. 4 
rundstykker, som han selv leverer ved døren kl. 7.00 næste morgen. Herlig mand og fint sted. Vi afprøvede 
begge hans toiletbygning, som var en oplevelse i sig selv: hjemmebygget af mange forskellige materialer og 
fyldt med sjove ting og sager, men så rent og pænt som på et luksushotel!  

Det var blevet lidt sent, så vi når kun et glas vin i solen før aftensmaden, så bliver det mørkt. 

Frørupsand, fundet på ACSI, 6 euro inkl. forbrug, rundstykker 2 euro 

 

 

 

 

 

 


