Turen til Kroatien
Mandag d. 20. Skal jeg lige til tjek på ouh,
og så starter vi langsomt op på vej til
kroatien, og på vej der ned skal vi tjekke
nogle steder til 2019 eller senere brug.
Tirsdag d. 21. Mødtes vi med June og
Frank på vej mod Berlin, vi kørte nogle km.
og spiste frokost på en rasteplads nær Berlin, videre til tjekkiet, og ankomst til
Litomerice ca. kl. 16,30, og så var det tid til
en mørk øl.
Fredag d.24. Vi forlader i dag Bratislava,
for at køre mod Ungarn. Her vil vi besøge området rundt om Budapest, og her skal jeg
mødes med en guide for at tale med hende om en mulig tur til 2019.
Lørdag.d.25. Vi har i nat overnattet på en nedlagt landejendom, som er lavet til camperplads, med plads til 20 til 25 vogne, pris 80 kr. Her er fred og ro, og det må vi sige
vi ikke havde siste nat da vi var i Bratislava, der var en larm uden lige af en der stod
og og råbte i en mikrofon. Det viste sig at være en meget hyggelig plads med vældig
søde vertsfolk, vi fik kaffe ved ankomsten, og vi blev inviteret til et arange-ment
sammen med de andre Hollandske Campister, så vi besluttede at blive en dag mere.
Arangemøntet næste dag var en forret som hyrderne havde haft med på deres arbejde,
derefter blev der lavet Gullasch suppe og senere desert bestående af budding med
syltede frugter kage og kaffe.
Søndag d. 26. er vi først på et stort hestestutteri, og opvisnings scene, disse har også
Campingplads, men vi kunne ikke finde hverken personale eller priser til steget, og
besluttede så at finde en anden plads, vi fandt en rigtig lækker plads ved Balatonsøen,
og her bliver vi 2 dage. Camping Carina N 46 45 3 Ø 17 21 2
Tirsdag. d. 28. køre vi videre mod Kroatien, og mellem Zagreb og kysten 6 km inde i
Slovenien finder vi en rigtig fin Autocamperplads N Parking Benetic N 45 27 38 Ø 15
15 29 her spiste vi frokost helt ned til floden, for så senere at gå om til bilerne og få en
time på ryggen.
Onsdag d. 29. Startede vi tidlig, for at køre mod kysten, vores første mål var en Autocamperplads nede i en havn, men her blæste det så meget at vi valgte at flytte til en
lille Campingplads 6 km. nordligere. N 45 03 21 Ø 14 52 22: her bliver vi nogle dage,
for så at køre til pladsen, hvor folk skal komme mandag, men kender jeg dem vel
begynder de første at komme allerede lørdag.

Turen med diverse udflugter
Dette er en del af den plads vi er på ved kysten det er vores biler der er på billedet.
Torsdag eftermidag d.
30. Aug. Ankommet til
pladsen, da vi kom var
der allerede Inge Emilie
og Svend som havde
været her næsten en
uge og andre i 2 dage,
så nu er vi 7 vogne.
Fredag d. 31. skal der
gøres klar til at
modtage folk, som vil ankomme de næste 3 dage. Dragor kommer Søndag, så vi kan
få tid til at gennegå de ting vi skal have på plads, af praktiske ting.
Lørdag. d. 1. Sept. Dagen er startet med regn. Søndag fint vejr og mange var i
vandet, ellers kun afslapning.
Mandag d. 3 Det er i dag de sidste skal ankomme, og så er vi klar til infomøde kl. 17.
Efter info mødet blev der gjort klar til langbord, hvor alle deltog, det var rigtig
hyggeligt.
Tirsdag d. 4. Vi skal med bussen kl. 9 på den første tur som går til Istrien. Her har vi
besøgt en familie som i flere generationer har drevet deres gård på 14 Ha, de har 4 ha
med vin 3 ha med oliven og 3 med grøntsager, disse bruges alle i gårdens restaurant de
sidste ha er med skov m.m. I skoven finder de Trøfler, disse sælges til en pris af 2000
kr. Pr kg. For de små, når de vejer over 100 gram sælges de på aktion, de største kan
veje op til et kg. eller mere. De producere ca 20 til 25000 litter vin, det halve sælges i
restauranten og resten i området, deres oliven bliver presset på en lokal presse, de får
ca 30 til 40 kg pr. træ og der går 10 kg til en litter olie
Onsdag d. 5. I dag skal vi på sejltur, og ind i en af de små byer for at spise frokost.
Vores sejltur i dag var en fantastisk dag, fantastisk vejr, tid til at gå runde i byen vi
besøgte, og en fin middag. Og så hjem i god tid så folk kunne komme i vandet inden
aftensmaden. Efter aftensmaden var der mange stæder grupper som sad og spillede
kort, partner, eller raflede 30.
Torsdag. d. 6. Da var vi på tur i bjergene rundt i området ved Lukovo her er en meget
særpræget natur med vildheste kvæg og får. Vi besøgte en kirke og et dejligt spisested,
og for første gang har jeg spist ukrudt, nemlig brændenælder, men det smagte godt.
Det var små flade kagelignende stykker, som bestod af kogte, hakkede brændenælder
tilsat soya løg hvidløg salt pebber brødkrummer, dette laves til små kugler som trykkes
flade, vendes i mel og steges i varm olie.

Fredag d. 7. skal vi i højlandet, og i dag består menuen på fisk. Det var en rigtig god
tur, turen gik i gennem flotte landskaber og vi besøgte en af Europas reneste floder, og
senere udspringet til denne, ved udspringet som kommer op i et område som ligner en
lavvandet dam, er der flere vandmøller, nogle af den er stadig aktive, en af dem besøgte vi, og nogle købte også noget mel. Senere spiste vi i møllernes have, hvor konen
havde lavet grillet ørred til os.
Lørdag d. 8. I dag er der fridag, og fantastisk vejr til at bade.Det går dog desværre
sådan at jeg må med Oluf og Conni på sygehuset, de mente at Oluf havde fået gallesten, først var vi på et lokalt lægehus men blev sendt videre til et sygehus, og her blev
Oluf skannet taget EKG blodprøver og meget mere, han fik nogle piller med hjem og
har siden haft det rimeligt. Men nu vi har set det Kroatiske Sygehusvæsen inde fra, er
hverken det ene eller andet sygehus i Danmarg gammeldags, det er vild luksus fra det
vi har set her.
Søndag d. 9. Atter en fantastisk dag og vi skal med bus til øen KRK. Dagen i dag har
været en af de bedste vi har haft, fantastisk vejr, besøg i to gamle byer, dejlig frokost
( Tappas) og god vin, og en fantastisk optræden.
Mandag d. 10. Fridag og fantastisk vejr til at bade. I lørdags skrev jeg om det
Kroatiske sygehusvæsen og hvor dårligt det var, i nat har jeg desværre oplevet det
modsatte, vi måtte kl 24 have fat i en ambulance, og så på sygehus igen, ambulancen
kom hurtigt og havde 2 reddere og en læge med, og det hospital vi kom til var 2 år
gammelt og fantastisk moderne og super effektivt. vi har her til morgen fået besked
om at vi må afhente vedkommende kl. 10 efter en pasmeker er blevet justeret. Så nu
skal resten af dagen bruges til lidt søvn, og så ellers afslapning og bade, inden vi i
morgen flytter til Zagreb kl. 1. var de hjemme fra hospitalet, efter at være inde og få
en kop kaffe, og det var ikke en justering af apparaturet men noget der blev klaret
medicinsk.
Tirsdag d. 11. Natte i nat gik desværre ikke som planlagt, vi var ude at spise på en
restaurant andre på en anden, og under måltidet blev jeg ringet op af en af gæsterne
var besvimet og at jeg skulle bestille en ambulance, dette blev gjort og vedkommende
blev transporteret til samme sygehus som sidste nat, ægtefelden og jeg tog en taxa og
fulgte efter, kl. 01 blev vedkommende udskrevet, vi var hjemme alle 3 kl. 2 det var
dog bedre end dagen før hvor vi først var hjemme kl. 4. Efter vi havde fået lidt søvn,
blev der pakket ned og vi flyttede til Zagreb, dog uden dem som havde været på
hospitalet, disse valgte at køre hjem til et dansk sygehus for yderligere tjek, Ingelise og
Kristian fulgte med så de ikke var alene. Vi andre ankom til Zagreb på en luksus
plads.
Onsdag d 12. I dag skal vi kl.9 på bustur til Zagreb by, og der er mange der er glad
for at de i dag skal på marked. Det var en stor oplevelse at besøge et marked med så
meget Grønt Kød og Fisk som der var her, men også de boder med suvenir og tøj var i
stort tal representeret, dog ikke lige sammen med fødevarene, men i sidegaderne
omkring torvet.

Torsdag d. 13. var fridag mange blev på pladsen for at vaske rydde op i vognene,
andre tog i supermarkeder i Zagreb, og hele dagen sluttede med at alle kl. 19 var samlet til en lækker middag med vin på resturanten, det var en fin aften.
Fredag d. 14. I dag skal vi på besøg ved en vinbonde, så må vi se hvad dette giver af
inspiration til at begynde på at dyrke vin i Danmark, vi har jo i år haft varmen til
det.Vores vært her driver en resturant sammen med sit lille landbrug, han driver 4 Ha.
med vin henholdsvis Risling Burgunder og Chatone druer, under vinsmaningen fortalte han at vin skal efter hans opfattelse opbevares ved temperature under 13 grader,
Hvidvin skal drikkes på temperature mellen 13 og 15 grader Rødvin over 16 grader.

Hjemturen
Lørdag d. 15. starter vi på vej mod Danmark. Første stop var igen i Bratislave, næste
Litomerice og så en lang dag til Flegaard, for næste dage at handle ind til næste uge.
Hjemme Tirsdag kl. 16.
Dette er sidste beretning fra en dejlig tur med et fantastisk hold af gode venner, stor
tak til alle.

