Forårstur 2022
Fra 6. maj til 19. maj
Jeg har i de sidste mange år lavet mange ture; men arrangeret tur på Sjælland
er første gang, og det må jeg sige er mere besværligt og væsentlig dyrere end det
jeg tidligere har lavet. Det er ikke nemt at finde tømme pladser, uden at vi skal
på campingpladser, og dem jeg har hørt på koster fra kr. 300 til kr. 375 pr.
døgn, og så kan det jo ikke hænge sammen. Derfor har jeg prøvet at lave noget,
så vi er på diverse almindelige betalings parkeringsarealer, og så er der mulighed for at få tømt hver anden eller tredje dag. Bad er der nogle steder, og der er
jo toiletter ved alle de steder, vi skal besøge. Jeg håber, I kan leve med denne
måde at planlægge en tur på.
Fredag d. 6. maj. Vi mødes på parkeringspladsen ved Oplevelsescenter Nyvang i
Holbæk senest kl. 17:00. Her skal vi overnatte på en parkeringsplads så kom med
tømt toilet og fyldt vandtank. Ingen strøm og tømning.
Lørdag d. 7. maj. Her er hele dagen
til at besøge dette fantastiske sted, og
til aften overnatter vi atter på samme
parkeringspladsen. Her er der midt på
dagen fællesspisning ved Madam Blå,
hvor vi får dagens varme ret. Ingen
strøm og tømning.
Søndag d. 8. maj. Vi kører videre til Vikingemuseet i Roskilde. Her skal vi være senest kl. 10:00, da vi der skal ind at se museet. Efter dette besøg er der frokostpause,
og kl. 14:00 skal vi i Roskilde Domkirke. Efter disse 2 besøg køre vi til Gadstrup,
hvor vi skal overnatte. Her er tømning og mulighed for vand og enkelte kan få strømstik mod betaling.
Mandag d. 9. maj bliver
en lang dag. Vi bliver afhentet kl. 8:00 for at blive
kørt til København. Her
skal vi blandt andet se
Christiania – Amalienborg
- Gefionspringvandet Den lille Havfrue – Nyhavn og selvfølgelig også have en sejltur på kanalerne. Efter
turen rundt i København fortsætter vi op ad Strandvejen, hvor vi bliver sat af kl. ca.

15:00, og så er der ellers frit slag til at se Dyrehavsbakken og eventuel spise aftensmaden i Byen Korsbæk. Kl. 21:00 bliver vi afhentet for at køre hjem til Gadstrup,
hvor vi atter skal overnatte. Her er tømning og mulighed for vand og enkelte kan få
strømstik mod betaling.
Der vil denne dag (mod betaling) blive sørget for en hundelufter til vores hunde
en gang midt på eftermiddagen.
Tirsdag d. 10. maj køre vi til Næstved Automobil museum,
som vi skal besøge kl. 10:00
og herfra videre til Holmegaard Glasværk, hvor vi skal
ankomme på glasværket senest kl. 14:00. Her skal vi besøge museet, og efter besøget
er der varm mad i deres restaurant. Vi overnatter på deres parkeringsplads. Ingen strøm og tømning
Onsdag d. 11. maj kører dem som
ønsker det til Skovtårnet Camp adventure, for at se tårnet og naturen
rundt omkring, ellers kør videre gennem Faxe, se Faxe Kalkbrud og/eller
Geomuseet. Kør videre gennem Vemmetofte med det flotte kloster og derfra til Rødvig Havn, hvor vi skal
overnatte. Her er toilet, vand og tømning.
Torsdag d. 12. maj. Vi bliver på Rødvig Havn. I dag er der mulighed for på egen
hånd at besøge Koldkrigsmuseet - Stevns Klit – Motor museet eller bare slappe af.
Her er toilet vand og tømning m.m.
Fredag d. 13. maj. Vi mødes på Karrebæksminde Lystbådehavn senest kl. 17:00. Her er toilet, vand,
tømning m.m.
Lørdag. d. 14. maj skal vi kl. 12:10 med
på en sejltur gennem fjorden fra Karrebæksminde til Næstved og videre til
Gavnø. Her spises frokost om bord. Vi
har efter sejlturen fra kl. 13:45 og til
16:15 til at besigtige Gavnø Slot og park, se alle tulipanerne.
Vi sejler retur kl. 16:15 og forventer at ankomme til Karrebæksminde ca. kl. 17:00,
hvor I selv står for aftensmaden. Her er toilet, vand, tømning m.m.

Søndag d. 15. maj køre vi over mod syd øst kysten af Sjælland
gennem Næstved til Præstø el. Vordingborg og over Dronning
Alexandrines Bro til Møen, hvor vi skal overnatte ved
Thorsvang museum i Stege så vær fremme inden kl.17:00. Ingen strøm og tømning.
Mandag d. 16. maj. Dagen er afsat til på egen hånd at besøge
Møen. Møens Klint – Eliselund Slot og især den lille by Nyord bør besøges. Her må
man dog parkere uden for byen og gå ind; men der er også mange andre kendte steder. Vi samles atter på samme plads senest kl. 15:30 for at se museet og senere spise
middagen samlet i restauranten. Ingen strøm og tømning
Tirsdag d. 17. maj. I dag kører vi til Bandholm Autocamperplads, hvor vi skal overnatte 2 dag, her er der undervejs
mulighed for at tømme på Farø, og det er der også på pladsen i Bandholm.
Onsdag d. 18. maj er afsat til på
egen hånd at besøge Knuthenborg Safaripark. Også her skal der bruges en
hel dag. Har man ikke lyst til at besøg
Knuthenborg, kan man finde mange
andre interessante steder i området
f.eks. Krokodille Zoo eller Dodekalitten ved Kragenæs.

Torsdag. d. 19. maj. Vi siger farvel og tak for denne gang for at køre hjem eller videre på nye oplevelser.
Pris: Kr. 6250,For denne pris får I 13 overnatninger
Entré oplevelsescenter Nyvang – Entré Vikingemuseet – Rundvisning Roskilde Domkirke – Heldagsbustur til København og omegn med sejltur på Kanalerne – Entré
Næstved Automobilmuseum - Entré Holmegaard Glasværk – Sejltur fra Karrebæksminde til Gavnø Slot.
3 gange varm mad, og smørrebrød på sejlturen til Gavnø
Tilmeldingen er bindende og skal betales med kr. 500,- på Reg. nr. 6862 Kt. nr.
1134441 ved tilmelding. Dette beløb tilbagebetales ikke, hvis du selv melder fra.
Hvis du står på venteliste, skal de kr. 500 først betales, når du rykker op på deltagerlisten. Det resterende beløb på kr. 5750,- indbetales, når I får tilsendt faktura.
I disse usikre tider tages forbehold for programændringer.
Da Camperture ikke har nogen rejseforsikring sørg selv for det.
Tilmelding via hjemmesiden www.camperture.dk

Flemming

