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Mover fra Quattro

App-styret grilltermometer fra Weber

Oplev Danmark: Margueritruten
Anja flygter til Danmark

10 gode begyndervogne

Kampa Dometics 2020

FERIEINSPIRATION CAMPINGVOGNE AUTOCAMPERE TELTE CAMPINGUDSTYR TURGUIDES

KNAUS SPORT
SILVER SELECTION

Perfekt dynamik og komfort både udog indvendigt med masser af lækkert
udstyr til de helt rigtige priser.

15 grundrids
fra

152.200,Inkl. lev. omk.

SE VIDEO

ALT INKLUSIV:
• ALKO AAA Premium bremser • Vægtforhøjelse • Stabilform støtteben • Myggenetsdør
• Glatte alusideplader • Heki II stor tagluge • Næsehjul med vægtangivelse • Røgalarm
• EvoPore HRC madras • COZY HOME Pakke: (puder, sengetæpper, dug) • Svingbar TV-holder
• To-delt Style Plus indgangsdør • Ambiente belysning • Udvendig Kombi-stikdåse
• 17'' Alufælge i eksklusivt KNAUS Design • El-gulvvarme • USB stik v/seng og siddegruppe
• BWT vandfiltersystem • Stort køleskab (grundridsafhængig) • Lameludtræk mellem enkeltsenge

Alle os med Knaus

www.knaus.dk

Agent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820

FRIHED, DER BEVÆGER

FORORD
Denne udgave af Campingbladet
indeholder temaet:

“Campingferie Spec
iel
D
a
nmark
i Danmark”
udgav se!

...med fokus på oplevelser i
hele sommerlandet.

Så glæd dig til masser af rejse- og campinginspiration til
din sommerferie i Danmark.
Men selvfølgelig kan du også
læse om campingvogne, autocampere, lufttelte og udstyr.
Rigtig god sommer
Signe & Peer Neslein
Campingferie.dk

Støt de campingpladser, campingforhandlere og øvrige campingfirmaer, som har
annoncer i dette blad - det er dem du kan takke for at www.campingbladet.dk er gratis
• Alsi
• Auning Camping – "Djurslands Perle"
• Autocamper Center Vejle
• Bije Fritid & Camping
• Camper Fritid
• Camping Outdoor Danmark
• Camping Agenten (Caravelair,
Benimar og Kampa)
• Caravan Centret Brohallen
• Dometic
• Drejby Strand Camping
• Dronningmølle Strand
Camping & Feriehuse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elite Camp Vestbirk
Fredensborg Caravan Center
Fritidsbiler
Hinshøj Caravan
Intercamp (Kabe, Knaus,
T@B, Tabbert, Bürstner, Vega,
Sprite, Weinsberg)
Isabella
JepoTech
JPCaravan
Kronjyllands Camping
& Marine Center
Klarup Caravan Center
LE Camping

• PB Autocamper
• Rødvig Camping
• Slagelse Camping
& Outdoor Center
• Storebælt Camping
& Feriecenter
• Sørens Camping
• Tornby Strand Camping
• Triax
• Thule Markiser
• Tørring Camping
• Østsjællands Camping Center
• Aabo Camping & Vandland

TEMA: CAMPINGFERIE I DANMARK

Region
Nordjylland
Danmarks
nordligste
punkt

GRENEN NORD FOR
SKAGEN er spidsen af Skagens Odde. Grenen dannes
af sand, der af havet transporteres nordpå langs hele Jyllands vestkyst. Odden vokser
gennemsnitligt med ca. 10
meter om året i nordøstlig
retning mod Sverige.
Ved Grenen mødes Skagerrak og Kattegat, og det kan
ses på bølgerne, der kommer
fra hver sin side. Det skaber
voldsomme strømforhold,
hvorfor det er strengt forbudt
og forbundet med livsfare at
bade der. Man kan dog godt
soppe og prøve at stå med
én fod i Skagerrak og én fod i
Kattegat.

TYSKE BUNKERE PÅ
GRENEN
Når man besøger Skagen
kan man ikke undgå at støde
ind i de mange bunkere fra
2. verdenskrig (World War
II), der ligger spredt rundt på
stranden i klitterne. I slutningen af 1941 kom ordren om
opførelse af den nye Vestvold,
også kaldt Atlantvolden. Der
blev systematisk opført bunkere fra den spansk/franske
grænse til Nordkapp.
Den danske regering valgte,
at det skulle være danske
entreprenørfirmaer og dansk
arbejdskraft, der skulle bygge
bunkerne. I 1944 toppede arbejdet med over 74.000 mand
i arbejde. Lønnen blev trukket
i Nationalbanken - det samme
gjorde udgiften til materialer. Den samlede regning for
cirka 7.000 bunkere blev altså
betalt af den danske stat. En
pris svarende til 12 Storebæltsbroer.
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Danmarks
nordligste
punkt

GRENEN ER ET POPULÆRT UDFLUGTSMÅL.
Mange turister flokkes i
sommerhalvåret på grenens
yderste spids. En del er fragtet derud med Sandormen –
traktorer med passagervogne,
der kører i pendulfart mellem
parkeringspladsen ved Grenen Kunstmuseum (og restaurant De 2 Have) og Grenens
yderste spids. Stedet er kendt
som Danmarks nordligste
punkt, men idet Skagens Oddes nordkyst mod slut bøjer
mod sydøst, passer dette
ikke: Det nordligste punkt ligger på Nordstrand ca. 2,5 km
vestnordvest for Grenen og
ca. 700 meter nordligere end
Grenen.
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Danmarks
nordligste
punkt

HOLGER HENRIK HERHOLDT DRACHMANN
(født 9. oktober 1846 i København, død 14. januar 1908
i Hornbæk) var en dansk
digter og kunstmaler. Holger
Drachmann er nok mest kendt
for Midsommervisen “Vi elsker
vort land”, som normalt synges ved Sankt Hans bålfester
i Danmark. Holger skrev teksten i 1885 og P.E, LangeMüller skrev melodien samme
år. Drachmann døde på Dr.
E. Brünniches Privatklinik i
Hornbæk og blev begravet i
klitterne på Skagen 26. januar
1908. Gravkammeret ligger
på Grenen, og er tegnet af
kunstnervennen P.S. Krøyer.
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Ørken i
Danmark

RÅBJERG MILE ER DANMARKS STØRSTE VANDREKLIT, som ligger ved
Bunken Klitplantage mellem
Skagen og Frederikshavn.
Milen indeholder 3,5 millioner
m³ sand, dækker et areal på
ca. 1 km² og har en højde omkring 20 m, hvilket bringer milens højeste punkt 40 m over
havoverfladen. Siden år 1900
har den rykket sig ca. 1750
m mod øst, og i dag bevæger
den sig med gennemsnitligt
15 m om året, hvilket betyder,
at den om 100–200 år vil
have dækket hovedvejen til
Skagen. Træer og andet, som
bliver dækket af milen, dukker
op på den anden side efter
omkring 40 år, når milen har
passeret.

DET GRÅ FYR ER ET AF
FLERE FYR I SKAGEN.
En halv time efter solnedgang
den 1. november 1858 blev
lampen i Skagen Grå Fyr tændt
for første gang. Den sandede
Skagen Odde havde fået sit
tredje fyr, der kunne hjælpe de
søfarende med at holde kursen
og komme sikkert i havn. Fyret,
der er 46 m højt, er Danmarks
næsthøjeste, kun overgået af
Dueodde Fyr på Bornholm som
er en meter højere. Skagen Fyr
er tegnet af den danske arkitekt
N.S. Nebelong og funderet med
429 lærkestolper a seks meters
længde. Fyrets roterende linse
vejer lidt mere end to tons, og
flød indtil 2014 i et kviksølvbad.
Kviksølvbadet blev i januar
2014 udskiftet med et mekanisk
leje. Lyskilden er en 400 watts
natriumlampe. Lyset fra fyret
kan ses i en afstand af 20 sømil
som et blink hvert fjerde sekund. Der er 210 trin til toppen,
hvorfra der er en vid udsigt over
Grenen og Skagen By.
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Rav
- Havets guld

Ørken i
Danmark

I NORDJYLLAND ER
DER OGSÅ MANGE DER
SKAL KIGGE HAVETS
GULD, nemlig rav. Rav er
forstenet harpiks af bl.a.
Guldlærk. En betingelse for,
at der dannes rav, er, at harpiksen ender i havet og ligger
der i mindst 30-50 millioner
år. Først efter denne lange
iltfrie proces med trykpåvirkninger, hvorved plantesaften
forandrer sig, og olieindholdet
reduceres, dannes det rigtige
ægte rav. Overgangsformerne
mellem harpiks og ægte rav
kaldes kopal.

FUR (DEN OPRIDELIGE STAVEMÅDE FUUR SES OGSÅ)
er en lille ø i Limfjorden – lige nord
for Salling og med 780 indbyggere.
Den største by på øen er Nederby
med 569 indbyggere. Øen har
færgeforbindelse over Fur Sund til
Branden på Sallingsiden. Fur hører
til Skive Kommune og ligger i Region Midtjylland.
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FUR – En ø i
Limfjorden

ØEN FUR ER PÅ 22 KM² OG VAR INDTIL 1860 SKOVLØS. I dag er der skov
flere steder. Mod syd er øen lav og frugtbar,
mod nord er der højere lyngklædte bakker
og klinter med moler, samt jern-sandsten
(rødsten). Moleret anvendes til produktion af
specialtegl. Desuden er der en produktion af
kattegrus. I moleret findes forsteninger, der er
ca. 55 millioner år gamle. Forsteninger af dyr
og planter kan ses på Fur Museum. Knudeklinten, der ligger på Furs nordvestlige spids,
kandiderer desuden i 2013 som Unesco Verdens naturarvssted.
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Region
Nordjylland

LILLE VILDMOSECENTRET LIGGER MIDT I
LILLE VILDMOSE, som er
et sandt paradis for naturelskere og historisk interesserede - Nordvesteuropas største
lavlandshøjmose med elge,
kronhjorte, kongeørne og andre
dyr i den vilde natur. Elgen her
(tv) er udstoppet, men den kan
opleves i levende live i Lille
Vildmose.
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Region
Nordjylland

HER LIGGER DEN HVIDE HEST
BEGRAVET SOM CHRISTIAN
10. RED PÅ VED GENFORENINGEN I JULI 1920. Den 10. juli 1920
rider Kong Christian 10. over grænsen
ved Frederikshøj på en hvid hest, som
mange mente var kalket hvid. Men det
var en myte. Hesten var faktisk hvis. En
dag i 1921 bragede et skud i en østjysk
egn. Dette skud endte hesten Malgré
Touts liv. Hesten havde fået dårlige ben
og måtte aflives. Efter lang tids diskussion om, hvad man skulle gøre med
hestens korpus, endte det med, at man
skar en hov af, som man forsølvede og
sendte til Christian 10. som placerede
den på sit skrivebord. Resten af hesten
blev begravet ved Visborggaard ved
Hadsund.

I DENNE FILM KAN DU BL.A. SE LILLE VILDMOSE, høre historien om Chr. 10’s hvide hest, Bramslev bakker
og Mariager Fjord, Mariager og den mindste bilfærge i Danmark som sejler over Randers fjord.
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Aabo Camping
& Vandland i
Tversted
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Aabo Camping
& Vandland i
Tversted

Aabo Camping ligger utroligt smukt i let kuperet
terræn, og den nordjyske campingplads har mod nord
direkte udgang til et stort fredet område. Herfra kan du
gå i klitterne ned til stranden, som er én af Danmarks
bedste – stor og bred med høje klitter og dejligt vand.

C

ampingpladsen ved Tversted Strand i Nordjylland
har vandland med vandrutsjebane og pool. Camping
med badeland er et stort
hit hos både voksne og børn, og vores gæster nyder at tage en dukkert i
den danske sommer.
Vi kan tilbyde en billig ferie i
Nordjylland i smukke omgivelser
og med lækre faciliteter som køkken, bad og lignende. Er du på udkig efter ferie med børn, får du en
billig børneferie med massevis af
aktiviteter – især for børn.

Aabo Camping
& Vandland i
Tversted

Det er dansk sommerferie, når det er
bedst!

Oplev Danmarks første village
luksushytter hos Aabo Camping

Nu kan du endelig opleve campinglivets glæder i luksuriøse omgivelser. Det er nemlig slut med at pakke
sig sammen og leve som ’sild i tønde’, når du er på camping. Vi kan
nemlig præsentere ti helt nye 45 kvm
luksus campinghytter med alt hvad
hjertet begærer.
Vores luksushytter er nemlig udstyret med tre regulære soverum,
stort tv med masser af kanaler, wifi, stor stue med sofagruppe, spiseplads og et lækkert køkken med opvaskemaskine samt eget bad og wc.
Derudover har hver campinghytte
tilknyttet egen udendørs spa og lækker gasgrill – kort sagt luksus!
Aabo Village luksushytter og vores normale hytter er åbne hele året!
Se mere på
www.Aabo-Camping.dk

Det er godt at vaere ude
#elskercampingidanmark

”Ferie i mit helt eget tempo
– dét er ferie”
#elskercamping #elskeroutdoor

VIND LÆKRE CAMPINGPRÆMIER PÅ FACEBOOK

Upload dit bedste ”Det er godt at være ude” billede på vores Facebook-side:
”Camping. Det er ferie” – og deltag i konkurrencen. Vi trækker lod om en lækker
campingpræmie hver fredag fra uge 18 til og med uge 23.

SOMMERFERIEN 2020

KØB DIN EGEN FERIEBOLIG NU

stider:
Pinseåbning -15

kl. 10
Lørdag:
LUKKET
Pinsedag:
: kl. 1 1 - 16
2. Pinsedag

SE HER!

Attraktiv finansiering tilbydes
– kom og hør om dine muligheder

DANMARKS MEST SOLGTE CAMPINGVOGN
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5x2,5 meter
Før 539,- NU
7x3 meter
Før 889,- NU
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198,-
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795,795

JUBILÆUMSTILBUD

799,,-

2020

Gasgrill

»Citi Chef 48«
Grillen leveres med låg,
grillpande og grydestander

Mål: 130 x 90 cm
Vægt: 16,6 kg
Belastning: 30 kg

448,-

»Cadac«

3 1 88 8 8

Campingbord

NORMALPRIS
KR. 1.499,-

NORMALPRIS KR. 1.049,-

jubilæum
8 31 88 8

TL
F. 9
8

»Westfield SuperB«
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UP
R
AR

TLF. 9

2020

jubilæum

8

»Isabella« »Acryl Blue«

1.250,-

JUBILÆUMSTILBUD
2 STK. ......................

NORMALPRIS PR. STK. KR. 849,-

SE ALLE VORES CAMPINGVOGNE PÅ: www.klarupcaravan.dk
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TEMA: CAMPINGFERIE I DANMARK

Klar til
dejlig ferie
i Danmark?
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Går ferieturen til Nordjylland i år, så er Tornby Strand
Camping et godt bud på dejligt sted for ferie i hytter eller
på campingpladsen. Pladsen har i år en helt ny spændende
minigolfbane, med hav, strand og fiskeri tema. Ja her er
også en flot kopi af Rubjerg Knude Fyr på minigolfbanen.

C

ampingpladsen ligger lige syd
for Hirtshals ved Tornby strand.
Der er ikke langt til alle de nordjyske naturoplevelser, forlystelser
og fantastiske badestrande. Mellem feriestedet og stranden ligger den store klitplantage med cykelruter, vandrestier og mountainbike spor. Tornby Strand
camping har egen butik med morgenbrød
og hvad du lige mangler. I området omkring er der flere spisesteder og færgebyen Hirtshals ligger kun 4 km fra campingpladsen.
Der er hyggelig indendørs og udendørs
swimmingpool med solterrasse, boldbane,
samt stor legeplads til de små. Der er gode
rene faciliteter med køkken bad og toiletter, fordelt rundt på pladsen.
Pladserne til camping er store og har du
autocamper er du velkommen på autocamperområde med stellpladser eller de
almindelige pladser til camping. Har du
ikke campingvogn, autocamper eller telt,
så har campingpladsen mange moderne velholdte hytter i forskellig størrelse og
indretning. De fleste hytter er med eget
bad og toilet. Du kan også leje et komplet
familietelt, med boksmadrasser, som er
klar til at flytte ind i og holde en dejlig ferie.
Se mere på https:
www.tornbystrandcamping.dk

Stort udvalg i campingmøbler
- til gode priser hos

Ferien starter hos Søren
Åbnings tider:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9
7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk

Nyd sommeren i Aabo Camping, Vandland og Village

Campingpladsen ved Tversted Strand og den smukke natur i Nordjylland
har alle faciliteter samt stort vandland med vandrutsjebane og pool.

PRØV DANMARKS STØRSTE LUKSUSHYTTER PÅ 45 m2
Udstyret med tre soverum, stort tv med masser af kanaler, wi-fi,
stor stue med sofagruppe, spiseplads og et lækkert køkken med
opvaskemaskine samt eget bad og wc. Derudover har hver
campinghytte tilknyttet egen udendørs spa og lækker gasgrill.
BOOK DIN FERIE NU - LÆS MERE OG BOOK ONLINE PÅ:
WWW.AABO-CAMPING.DK

LUKSUSHYTTE

SOMMERTILBUD
CAMPINGPLADS I EGEN VOGN

Incl. el og slutrengøring
Familie optil 6 personer

- optil 5 personer, uanset alder

UGEPRIS
INDTIL 29.06

UGEPRIS
UGE 27 & 32

UGE 33
UGE 34 - 37

6.900,7.900,7.300,-

2.795,-

UGE 28 - 29 - 30 - 31

3.495,-

AABO CAMPING
SKAGEN
TVERSTED
HIRTSHALS
E39

Åbovej 18 · Tversted · 9881 Bindslev
Tel. 98931234 · info@aabo-camping
Book online: www.aabo-camping.dk

Sommerferie i Danmark

ÅBENT HELE ÅRET
NY MINIGOLF
HYTTER & TELTE
STRAND 1 KM
Tornby Strand Camping er en dejlig campingplads for voksne og børnefamilier. Pladsen er beliggende på
vestkysten i den dejlige Nordjyske natur tæt ved Hirtshals. Mange moderne faciliteter, indendørs og
udendørs swimmingpool. Der er 1 km til en af Danmarks bedste badestrande og 4 km til færgebyen
Hirtshals. Her kan du holde ferie i dejlige hytter med eget bad og toilet eller med campingvogn, telt eller
autocamper. Der er ikke langt til de mange nordjyske attraktioner og naturoplevelser. Gode muligheder
for vandreture, cykelruter og mountainbike spor i området.

HIRTSHALS

Strandvejen 13 - 9850 Hirtshals
mail@tornbystrandcamping.dk - www.tornbystrandcamping.dk

Jubilæumstilbud
Kr. Himme
fartsferien l-

Kr. Himmel
fartsdag: k
l. 1 1- 16
Fredag:
k
l. 10-17
Lørdag:
k
l.
10-15
Søndag:
kl. 1 1- 16

Højskab

JUBILÆUMSTILBUD

398,NORMALPRIS
KR. 699,-

Alubord
Ø: 73 cm

JUBILÆUMSTILBUD

98,,98

NORMALPRIS KR. 249,-

Hjørneskab
D: 60 X H: 85 cm. Vægt: 6,5 kg

JUBILÆUMSTILBUD
PR.
STK.

298,298
2 STK. 500,-

NORMALPRIS
PR. STK. KR. 699,-

1970

Max. belastning: 120 kg
Vægt: 4,7 kg
JUBILÆUMSTILBUD

2020
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DANMARKS MEST SOLGTE CAMPINGVOGN
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EKSPERTEN & AMATØREN

VED VESTERHAVET
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En vandrestok
bør man have når
Himmelbjerget skal
bestiges.

HIMMELBJERGET ER
EN 147 METER HØJ
BAKKE mellem Ry og
Silkeborg. Geologisk set
er der tale om en såkaldt
falsk bakke, idet skråningen er dannet ved, at isen i
istiden har fjernet jord i den
tunneldal, der senere blev
til Julsø.
Helt frem til 1847 troede
man, at Himmelbjerget var
Danmarks højeste punkt.
Det var derfor naturligt, at
forfatteren Steen Steensen
Blicher gjorde stedet til et
nationalt samlingspunkt
med Himmelbjergfesten
1839–1844.
På toppen af Himmelbjerget står et 25 meter
højt muret tårn tegnet af
den senere stadsarkitekt i
København Ludvig Fenger.
Det er rejst til minde om
Kong Frederik 7. som en
tak fra det danske folk for
grundloven i 1849. Øverst
på tårnet er der en frise,
der løber rundt på alle fire
sider, og som bærer indskriften: "Til minde om kongen – Frederik d. 7. – det
danske folks ven – Grundlovens giver". Opførelsen
af tårnet blev påbegyndt i
1874, og det blev indviet
den 6. juni 1875. Udsmykningen med kongens relief
blev dog først helt færdiggjort i 1891.

Midtjylland
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Vores egen verdenskendte digter HC Andersen havde sin egen
bænk hvor fra han nød
udsigten over søerne
ved Himmelbjerget.
En vandrestok bør man
have når Himmelbjerget
skal bestiges.

TERRASSEN CAMPING ER EN 4-STJERNET CAMPINGPLADS
med 250 enheder plus
hytter, mobilehomes og
udlejningsvogne. De fleste
af disse ligger forskudt
for hinanden på terrasser,
så den storslåede udsigt
over Silkeborgsøerne kan
nydes uhindret. Terrassen
Camping er Danmarks
næsthøjst beliggende
campingplads med direkte
udsyn til Himmelbjerget.

Midtjylland
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Midtjylland

PÅ TAGET AF AROS
(AARHUS KUNSTMUSEUM) har publikum
mulighed for at opleve den
dansk/islandske kunstner
Olafur Eliassons spektakulære kunstværk, Your
rainbow panorama. Værket
åbnede for publikum 28.
maj 2011.

OLAFUR ELIASSON HAR SKABT
DET PERMANENTE
KUNSTVÆRK som en
cirkelformet 150 meter
lang og tre meter bred
rundgang udført i glas i alle
spektrets farver. Det farverige mesterværk har en
diameter på 52 meter og er
monteret på slanke søjler
3,5 meter over museets
tagflade.
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Moesgaard
museum

AD DE SMÅ VEJE
SYD FOR AARHUS
finder vi frem til Moesgaard Museum som altid har
spændende udstillinger for
børn og voksne.

Stavkirke opført uden for
Moesgaard museum.
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VI HAR TAGET FÆRGEN TIL
SAMSØ som sejler fra både Kalundborg på Sjælland og fra Århus.

Afstikker
til Samsø

KANHAVEKANALEN VAR EN
GRAVET KANAL, der i germansk
jernalder blev anlagt på tværs af den
smalle landtange der forbinder nordøen
og sydøen på Samsø på langtangens
(og øens) smalleste sted fra Mårup Vig
i vest til Stavns Fjord i øst. Kanalen,
der er ca. 500 meter lang og 11 meter
bred, er et fremragende stykke ingeniørarbejde og kanalen kunne besejles af
fartøjer med op til ca. 1 meters dybgang.
Brinkerne var i dele af kanalen beklædt
med et bolværk af to til fire vandrette træplanker, der er dendrokronologisk dateret
til år 726.
Man formoder, at den har været en del
af Vikingetidens omfattende forsvarssystemer og har formentligt stået i forbindelse med en naturhavn i Stavns Fjord.
En flådestyrke placeret i den velbeskyttede Stavns Fjord har med udkig fra
Hjortholm eller Vorbjerg kunnet kontrollere den nord-sydgående sejlads langs
den jyske østkyst og sejladsen mellem
Jylland (nord og midt) i vest og Sjælland
og Skåne i øst. Undersøgelser foretaget
af forskere ved Moesgård Museum, tyder
på, at kanalen skal ses som et led i en
flådebase i Stavns Fjord eventuelt som
bidrag til søforsvaret af vikingetidens
vigtigste danske by, Århus.
Kanhavekanalen blev første gang
undersøgt i 1960 hvor en udgravningsgrøft viste, at kanalen var fra vikingetiden. 1977 blev et nyt tværsnit i kanalen
udgravet, og i 1979 daterede man, på
baggrund af det meget velbevarede træ
fra bolværket som flankerede kanalen, til
at være opført i år 726.
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PÅ TUREN TIL SAMSØ kører Lisbeth
og Peer Neslein (og deres Westi Anton) i
en RoadCar autocamper. Det blæser lidt
for meget til at markisen kan køres ud,
men læhegnet er sat op i stedet for.

NÆSTE DAG ER VEJRET
SUPER GODT. Lisbeth og
Peer bor på Ballen Strandcamping med denne udsigt.

Afstikker
til Samsø
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Afstikker
til Samsø

BRUNDBY STUBMØLLE ER ÉN AF DE
KUN 16 STUBMØLLER, DER ER TILBAGE I DANMARK, og er, om ikke Danmarks
ældste, så i hvert fald den næstældste stubmølle i
Danmark. Brundby Stubmølle er fra begyndelsen
at 1600-tallet, og blev oprindelig opført på øen
Endelave. I 1683 blev møllen solgt og flyttet til
Dansebjerg syd for Brundby. I 1817 blev den så
flyttet igen til sin nuværende placering på Kolhøj.
Driften af møllen ophørte i 1939.

NORDBY ER NAVNET PÅ
SAMSØS NORDLIGSTE
LANDSBY MED 213 INDBYGGERE (2020), beliggende i Nordby Sogn. Landsbyen
ligger i Samsø Kommune og
hører til Region Midtjylland.
Mange af Nordbys bindingsværkshuse er velbevarede, og
nær centrum findes et gammelt
gadekær mellem stræderne
Smediegyde og Vibestræde.
I nærheden af gadekæret
befinder klokketårnet (1857)
sig på stedet, hvor gårdmændene samlede sig til bystævne.
I nutiden ringes solen stadig
op og ned fra tårnet, da kirken
ligger uden for hørevidde. Over
for klokketårnet ses byens
gamle majstang. Overfor ligger
bygningen med postbutik, bibliotek og sogneudstilling. Vest
for Nordby finder man desuden
Samsø Labyrinten, Danmarks
største labyrint.
Nordby Bakker er et ca. 6
kilometer lang randmorænelandskab vest for Nordby.
Kystlinien består af en ca. 6
kilometer lang strækning med
klinter, der op til 20-25 meter
høje, fra Issehoved i nord til
Asmindør Hage i syd. Klinterne
er gennemskåret af en række
dale, der på Samsø kaldes
”skår”, den mest markante er
den ca. 3 kilometer Langdal.
Midt i området ligger det 64
meter høje Ballebjerg, der er
Samsøs højeste punkt; Her
er et udsigtstårn, hvorfra der
i klart vejr er udsigt til Mols,
Hjelm, øerne øst for Samsø,
Røsnæs, Endelave, Tunø og
hele Århusbugten.
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Afstikker
til Samsø
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Afstikker
til Samsø

VESBORG FYR OG SYDSPIDSEN
AF SAMSØ EMMER AF HISTORIE,
spænding og nok også et par velbevarede
hemmeligheder.
I middelalderen var området ved Vesborg Fyr nemlig et af Danmarks største
militære anlæg - Valdemar Atterdags borg.
Det store forsvarsværk var strategisk anlagt på en høj bakke på Samsøs sydvestligste punkt. Herfra kunne man overvåge
store dele af det sydlige Kattegat samt
indsejlingen til Lille- og Storebælt.
Anlægget/Vesborg voldsted bestod af
en hovedbanke beskyttet af hele tre volde
og voldgrave. Disse var optil 10,5 m. dybe
og 20 m. brede. Jorden fra etableringen
af voldgravene blev brugt til at forhøje
hovedbanken og voldene. I dag er en stor
del af hovedbanken brudt ned af havets
erosion.
I 1858 begyndte man opførslen af
Vesborg Fyr og fyrmesterhuset, som vi
kender det i dag. Siden - under den kolde
krig - kom udsigtspavillonen til, hvorfra der
i en årrække blev holdt et vågent øje med
Warszawa-pagtens skibe. Ved indgangen til Vesborg Fyr området findes også
et gammelt krudthus, som oprindeligt var
magasinrum for de materialer, der blev
brugt til varselsskud for at vejlede forbisejlende i tåget vejr.
Fyrtårnet og krudthuset er i sommerhalvåret åbent for publikum, og fra det
19 m. høje fyrtårn kan man i klart vejr se
Sjælland, Fyns Hoved, Nordfyn, Æbelø,
Endelave og Jylland.

Udlejning af mobilhomes, hytter, campingvogne og luksustelte
Masser af aktiviteter og seværdigheder i området
Komfortpladser med tilslutning til vand og afløb
1 time til Legoland og Djurs Sommerland
Centralt beliggende i Jylland
Seniorpriser

e
ang
m
s
ore
på
Se v ilbud irk.dk
t
estb
w.v
w
w

ELITE CAMP VESTBIRK er ferie med hele familien i centrum.
Pladsen på i alt 30 tdl. ligger smukt omgivet af Gudenåen og Vestbirksøerne. En del af
pladsen er udlagt til skov og græsningsarealer til vores mange dyr, hvilket giver gode
muligheder for en hyggelig spadseretur på selve pladsen.
Nyd den opvarmede swimmingpool med vandruchebane, det store skumbad, aldersinddelte
legepladser, moderne og rummelige faciliteter med familierum, og en speciel afdeling for
de små. Tag cyklen med og oplev naturen og seværdighederne omkring pladsen.
Hvad enten man er børnefamilie eller seniorpar, giver campingpladsens areal og opbygning
mulighed for at finde lige den plads man ønsker. Om det er nærhed til sanitetsbygning og
legeplads, udsigt, sol, skygge eller bare en plads med fred og ro, kan det findes.
Spørg os, og vi hjælper meget gerne med at finde lige det, I søger.
Ferien på ELITE CAMP VESTBIRK vil blive husket længe.

Møllehøjvej 4 • Brædstrup • 8752 Østbirk • Tlf +45 7578 1292
Email: info@vestbirk.dk • www.vestbirk.dk

GPS koordinater: LON 9° 41` 59,9640´ - LAT 55° 57` 34,9920´
(Problemer med at finde os på GPS’en? Så søg under 8740 Brædstrup)
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Elite
Camp
Vestbirk

Elite Camp Vestbirk er familiens campingplads med
masser af aktiviteter for både store og små, men også
natur, ro, afslapning og masser af plads at boltre sig på.
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Elite
Camp
Vestbirk

A

f de 30 tdr. land som Elite
Camp Vestbirk råder over, anvendes kun omkring 1/3 til
egentlig camping, mens resten
er udlagt til aktivitetsområder, skov
og græsning til bl.a. dådyr, som villigt lader sig fodre.” Blandt børnenes favoritter er pladsens geder, som
børnene frit kan gå ind til, kaninerne
som hopper rundt om campingvognene samt kattekillingerne som hygger sig i børnenes arme.
Efter starten som overnatningssted for kanosejlere på Gudenåen,
er Vestbirk Camping efter adskillige
udvidelser og forbedringer gennem
årene vokset til en middelstor campingplads med moderne faciliteter
og pladser for næsten enhver smag.
Pladsen blev således umiddelbart en
del af Elite Camp helt fra starten af
dette samarbejde.
Udvidelserne af campingarealet
er i vid udstrækning foretaget med
respekt for arealets beskaffenhed og
muligheder, hvilket betyder, at campingpladsen byder på pladser af forskellig karakter. Der er åbne arealer
med pladser, hvor man får fuldt ud-

bytte af solen, der er mindre vænger
og lommer, hvor man måske i højere grad føler nærheden til naboerne, der er arealer med inddelte terrasser, og der er sågar pladser med
skygge det meste af dagen.
I tidens løb er legepladsen blevet
udvidet med hoppepuder, svævebane, en stor legeborg i træ samt forskellige andre legeredskaber. Desuden er der indrettet i alt 3 mindre

legepladser med legeredskaber tilpasset til de mindre børn.

Pladser med udsigt

Der er pladser for enhver smag og
senest er der etableret 60 store pladser, hvoraf mange har udsigt til søen, en udsigt gæsterne længe har efterlyst. Selvom campingpladsen udvider, sker det på en måde, så den
fornemmelse af god plads og nær-
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Elite
Camp
Vestbirk

hed med naturen, som kendetegner
Elite Camp Vestbirk, bibeholdes.

Ny bygning

For få år siden slog Elite Camp Vestbirk dørene op for en stor nybygning. Bygningen er bygget i forbindelse med ”Laden” - et stort opholdslokale, som i samme forbindelse fik
den sidste work-over Den nye bygning indeholder udover
familierum, toiletter og bruserum,

ter eller mindre grupper, som f.eks.
ønsker at spise sammen.

Børnene og deres familier

Børnene og deres familier prioriteres højt på Elite Camp Vestbirk. Elite Camp Vestbirks gæster kan frit
benytte den store opvarmede swimmingpool
med tilhørende børnebassin, en 44
meter lang vandruchebane og solterrasse.
Børnene finder hurtigt en af campingpladsens 4 legepladser, hvoraf
de tre er målrettet de yngste. Hoppepuderne, som er aldersopdelte, er
også meget populære aktiviteter. På
den centrale legeplads er der opført
en stor borg med hængebroer, tårne, ”hulerum,” skydeskår, klatrenet
osv. Til de mindre børn findes forskellige køretøjer og cykler til fri afbenyttelse.
Igennem sæsonen er der i weekenderne og i de fleste dage i højsæsonen aktiviteter for børnene. Der
bliver lavet ansigtsmaling, arrangeret fodboldkampe og malet og bygget i det kreative værksted, hvor der

også en meget speciel og flot afdeling til små børn. Efter sydlandsk
forbillede er der bygget et udendørs
køkken med koge- og opvaskefaciliteter.
Der blev også plads til en ny og
indbydende opholdssue: ”Den lille
sal,” som fortrinsvist er tænkt som
opholdslokale for gæsterne, men ligesom
pladsens meget specielle grillhytte, også kan lejes ud til arrangemen-
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frembringes t-shirts, keramik, fuglekasser og meget andet.

Bedsteforældre og seniorer

Da Elite Camp Vestbirk igennem
årene har oplevet en stor interesse fra bedsteforældre, som skal på
camping med deres børnebørn, er
den første og den sidste uge i skoleferien udnævnt til bedsteforældre-

uger, hvor det gøres alt for at skabe
rammerne for en fantastisk uge med
børnebørnene. Der er i disse uger et
forøget aktivitetsniveau, så det sikres, at børnene får et godt ophold.

Uden børn

Også seniorene og par uden børn
har fundet campingpladsen. Selv
om der på Elite Camp Vestbirk gø-

res meget for børn, er der naturligvis også tænkt på de lidt ældre og
par uden børn. Der er masser af rolige ”hjørner” på pladsen, hvor man
ikke mærker meget til aktivitererne,
og i stedet kan nyde roen og udsigten til søen eller pladsens dyr – måske mens man nyder et glas vin til
et af de efterhånden kendte stjerneskud fra campingpladsens grillbar.
Træf og familiearrangementer
Med 3 udlejningslokaler, en stor
centralt beliggende træfplads med
plads til ca. 50
campingvogne og over 30 udlejningsenheder, er Elite Camp Vestbirk det ideelle sted til afholdelse af
familiearrangementer og træf. Igennem årene er der således afholdt et
utal af bil- og campingklubtræf, barnedåber, fødselsdage og konfirmationer.

Gudenåen

Med beliggenheden lige midt på
den smukkeste strækning af Gudenåen, har der i mange år været et ønske om at kunne tilbyde kanosej-
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lads på åen. Dette er nu blevet muligt,
og ud over en tur på søerne omkring
pladsen, kan man nu få en dagstur på
en af Danmarks smukkeste åer. Faktisk
er det en udbred opfattelse, at strækningen fra campingpladsen til Kloster Mølle er den absolut smukkeste å
strækning i Danmark.

Fiskeri

Beliggende lige midt mellem 2 af vestbirksøerne og med vand på 3 sider, er
der gode muligheder for fiskeri – både fra bredden og fra båd, som naturligvis kan lejes på pladsen. Områdets
put and take søer byder også på gode
fiskemuligheder, og et par enkelte steder sælges der også fiskekort til Gudenåen.

Området

Få kilometer fra pladsen - i fugleflugtslinje under 1 kilometer ligger Den Genfundne Bro, som har udviklet sig til
en af de mest besøgte seværdigheder i
Danmark. Broen ligger i overkommelig
gåafstand for de fleste, men man kan
med fordel tage cyklen med, og udforske naturstien - den nedlagte jernbane
som passerer broen, og løber hele vejen fra Horsens til Silkeborg. Langs naturstien og i hele området er der små
perler, som er et besøg værd. Kort
kan nævnes: Vestbirk Vandkraftværk,
Vrads Station og veteranjernbane og
Slaggaard Banke med en stor koncentration af gravhøje.

Kvalitet

Elite Camp Vestbirk er en af pladserne
i Elite Camp. Elite Camp er en gruppe
af campingpladser under DK-Camp,
som alle karakteriseres ved høj kvalitet.
Før en plads kan blive optaget i Elite
Camp, bliver den vurderet for at sikre,
at den lever op til en lang række krav
mht. rengøring, kvalitet mv.
På Elite Camp Vestbirk havde vi let
ved at leve op til kravene, fortæller lejrchef
Peter Norge. ”I den periode vi har
drevet Elite Camp Vestbirk har netop
kvalitet og nærvær været gennemgående begreb, og Elite Camps krav og vores krav til os selv stiger støt år for år.
Se mere her:

www.vestbirk.dk

Elite
Camp
Vestbirk
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God service og
smuk natur er
en god blanding
Hvis du holder af en rolig campingplads, omgivet af smuk
natur, som drives professionelt af et par som elsker
at servicere deres gæster, så burde du opleve Auning
Camping som man roligt kan omtale som Djurslands Perle.
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D

en hyggelige plads ligger placeret ”ude i skoven midt i byen” Auning, med gåafstand
til Gammel Estrup muserne,
kun 10 min. kørsel fra Djurs Sommerland, og med kun 20 – 30 min.
kørsel til Grenaa mod Øst. Her finder du også Nationalparken og
Ebeltoft mod Sydøst samt Randers
og Naturpark Randers Fjord mod
vest. Hvis du får lyst til at besøge en
af Danmarks store byer ligger Århus
mod Syd og hvis vejret er til at bade
i havet er der kun 15 min. til lækker
badestrand mod Nord. Sidst men
ikke mindst indbyder området omkring pladsen til hyggelige vandre,
løbe eller cykelture.

”Hende den kønne”
Ro og hygge

Pladsen er en dejlig lille plads (3,5
hektar) hvor der er ro, og rig mulighed for hygge og afslapning på
de 125 store enheder, hvoraf maksimalt 25 pladser udlejes som sæsonpladser (fordelt over hele arealet),
og derudover 26 fuldt udstyrede
udlejningsenheder, i form af stationære teltvogne, campingvogne og

”Campingfatter”
hytter (med/uden bad & toilet), som
også er fordelt i miljøer, og så er der
rundt regnet 75 store dejlige turistenheder i lækker natur – som venter på dig og din familie.
Se mere her: auningcamping.dk

EKSPERTEN & AMATØREN

I ØSTJYLLAND
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ude i skoven midt i byen
ER OPLEVELSER, SAMT hyggE Og

-Lig SERViCE

CAmPdJuRsLAnd.dk

VIVALDI
NORDIC

HELÅRSVOGN
• ALKO Bigfoot støtteben
• ALDE-gulvvarme (grundridsafhængig)
El-gulvvarme 460 E, 490 TD, 560 EMK
• ALDE-Centralvarme (grundridsafhængig)
• Truma varme (Model 460 E og 490 TD)
• Lademodul (uden batteri)
• Premium interiør pakke: Myggenetsdør, deko pakke,
Komfort-sovesystem med tallerkenlameller med watergel
madrasser samt vandstandsmåler
• Design eksteriør pakke: Rammevinduer, sideplader i glat
aluminium samt markiseliste med LED belysning
• Emhætte
• Lameludtræk mellem enkeltsenge
• Trækstangsafdækning
• Alufælge
• Udvendig gasudtag

VIVALDI

9 NORDIC MODELLER

Fra 247.900,-

Se mere her

Alle os med Tabbert

Tabbert.dk

Agent: Intercamp A/S
Tlf. 7684 0820
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Camping med

nærvær
Min mand Flemming og jeg overtog Tørring Teltplads
i 2018 for at udleve en drøm om at få pladsen til at
genopstå som den lille fantastiske plads, som mange
har fortalt os om at den var i gamle dage.
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Camping med

nærvær

N

år man besøger Tørring Camping anser vi vores vigtigste
opgave at alle følger sig velkommen og at man er en helt
speciel gæst. Vi vægter vores værtskab højt og det betyder også at vi
ikke har nogen stjerneordning. For
os er det oplevelsen for gæsten der
i højsædet, ikke om vi har 2 eller 3
stjerner.
Siden vi overtog forpagtningen af
pladsen, har vi sat alt i stand og har
hele tiden nye idéer til tiltag og lignende. Så besøgte du os sidste år, så
vil det i år være svært at genkende
pladsen.
Vi er hele tiden i gang og vi har
især udnyttet corona tiden, til at gøre meget mere end vi først lige havde tiltænkt skulle være i år.

Ildsjæle

Tørring Camping bliver drevet som
en forening og jeg er den eneste der
er på lønningslisten. I højsæson har
jeg dog lidt lønnede medarbejdere. Ellers drives pladsen af frivillige,
der hjælper til når vi får nye idéer
eller når alt brænder på. Mange kal-
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Camping med

nærvær

der os ildsjæle, men vi drømmer om
at der med tiden bliver plads til 2
lønninger – så vi får ekstra meget tid
til at hygge om vores gæster.

Ud til Gudenåen,

Pladsen ligger midt i Tørring By direkte ud til Gudenåen, der deler byen i stationsbyen med et rigt handelsliv og Gl. Tørring med skole,
svømmehal, idrætscenter og gymnasium. Gudenåen er kilet ned mellem de 2 bydele og er et rekreativt
naturområde, hvor vi 9 km. vest for
pladsen har Gudenåens Udspring
med en fantastisk varierende natur.
Blot 3 km. mod øst har vi Uldum
Kær, over 1000 Ha kærområde som
i dag er et stort Natura 2000 område. I området er der et rigt dyreliv
og især fugleliv. Stisystemet går omkring 47 søer, gennem pileskove og
andre rørskove i arealer der førhen
har været tørvemoser. Så vi er nok
en af de få danske pladser der kan
prale med at ligge midt i byen og
midt i naturen samtidig.
Gennem hele sæsonen laver vi flere arrangementer med fællesspisning, hygge, musik og meget mere.
Lige nu er der lukket ned for denne
del. Men vi holder os stadig ikke fra
at lave lidt lækkert mad, som man
kan bestille og spise i forteltet eller i vognen. Vores mad er ikke fastfood, men derimod god dansk mad

med et tvist. Vi har rejst meget ude i
den store verden og jeg har arbejdet
i Spanien. Derfor har taget lidt af sydens lækkerier med ind i det danske
køkken. Mange af vores retter er lavet fra bunden, tilsmagt og sammensat så det får fuglene til at synge.

hvor mange fartøjer der må være på
strækningen. I samarbejde med Tørring Kanoudlejning, kan vi være behjælpelige med reservation og information om sejlads.
Se mere her: toerringcamping.dk

Kano og kajak

Tørring Camping er også det første sted på Gudenåen man kan sejle
i kano og kajak fra. Vores del af åen
er smal, bugtet og efter vores mening den smukkeste del af Gudenåen. Strækningen fra Tørring til Klostermølle er fredet og derfor er det
kun tilladt at sejle medstrøms og ikke tilladt at sejle før den 16. juni og
der er ligeledes restrektioner på

FAKTA OM PLADSEN
•
•
•
•
•
•

• Toilet & Bad
• Fællesstue med brætspil og bøger
• Køkken
• Vaskeri
• Kiosk
• Café
• Morgenmadsservering
• Toilettømning
• Vaskeplads
• Autocamperplads
• Stor tipi til arrangementer og
hygge
• Overdækket terrasse
• Terrasse ud til gudenåen

TORRING CAMPING
o

nyd roen VED Gudenaen midt i byen
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Et fantastisk og skønt hjørne
af Danmark ud mod Østersøen

Hold ferie på det smukkeste
sted i Syddanmark - tæt på hav,
strand og et væld af spændende
oplevelser.

Kegnæsvej 85 l DK-6470 Sydals l Tlf. +45 7440 4305
info@drejby.dk l www.drejby.dk

Book nem
og hurtigt on t
li
på drejby.dkne

TEMA: CAMPINGFERIE I DANMARK

Drejby Strand Camping:

AKTIV
OUTDOOR
STRANDCAMPING
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Drejby Strand Camping

Drejby Strand Camping ligger ikke i Sydeuropa, selvom
billedet måske kunne indikere noget andet. Vores plads
ligger i Sønderjylland på Als omkranset af det smukkeste
turkisfarvede vand og med en af de bedste og mest
børnevenlige strande i Danmark og Østersøområdet.

D

et er let at komme hel tæt på naturen på Als. Om det er gåture,
længere vandreture og cykelture eller en tur på hesteryg. Du
bestemmer selv hvor aktiv du vil være.
Drejby Strand Camping har direkte adgang til stranden og
hvad er bedre end en morgendukkert, hente friskbagt morgenbrød
og nyde dagens begyndelse, før stranden igen skal indtages.
Mange af vore gæster sætter pris på udendørslivet. Det er ganske naturligt, for hele området både på og udenfor pladsen appellerer til et aktivt udeliv. Det er vor plads også indrettet efter med outdoor faciliteter.
Hvad er bedre end total afslapning med lækker mad, et glas vin eller kold øl i venners lag efter en aktiv dag. Eller en tur på stranden for
at nyde solens sidste stråler.
Vi vil gøre vores yderste for at give dig og din familie den bedste ferie. Læs mere på vor hjemmeside www.drejby.dk
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Danmarks
dåbsattest

Syddanmark
med Fyn

JELLING KIRKE I JELLING, JELLING SOGN I
VEJLE KOMMUNE. Kirken
ligger mellem de store gravhøje og er en del af Jellingmonumenterne, der er optaget på
UNESCOs Verdensarvsliste.
Den nuværende kirke er en
frådstenskirke fra starten af det
12. århundrede. Før stenkirken
har der ligget tre trækirker på
stedet. Kong Harald Blåtand
rejste den første kirke på
stedet. Denne første trækirke
brændte. Det samme gjorde to
senere trækirker, som der er
fundet spor efter. I slutningen
af det 11. århundrede blev der
opført en frådstenskirke. Af
denne blev koret nedrevet, og
det gamle skib blev herefter
brugt som kor (med et nybygget større skib).
JELLINGSTENENE ER
EN SAMLET BETEGNELSE FOR TO RUNESTEN
I JELLING. Runestenene
udgør sammen med Jelling
Kirke og de to kæmpegravhøje
Jellingmonumenterne, som er
optaget på UNESCO's Verdensarvsliste.
De to runesten afspejler
overgangen fra den hedenske
vikingetid til den kristne middelalder. Den mindste runesten
er ældst, formentlig fra ca.
950. Den er rejst af kong Gorm
den Gamle til minde om hans
hustru Thyra Danebod. Stenen
er også den ældst bevarede
danske kilde, hvor Danmark
nævnes i skriftlig sammenhæng. Jellingstenen kaldes
også for Danmarks dåbsattest.
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Danmarks
vestligste punkt
– Blåvands Huk fyr

BLÅVANDSHUK FYR, BLÅVANDS HUK ELLER BLÅVAND
FYR ER ET ANDUVNINGSFYR
PÅ 39 M oprettet i 1900 som erstatning for et vinkelfyr, der var opført på
en træbåke 12 år tidligere. Fyret har en
flammehøjde på 55 m og fyrkarakter
på tre hvide blink hvert 20. sekund. Idet
Blåvands Huk er Danmarks vestligste
punkt udgør Blåvand Fyr landets vestligst beliggende bygning. Tårnet blev
elektrificeret i 1948 og brugte indtil det
tidspunkt traditionelle lyskilder som f.eks.
glødenetsbrændere. Den pære, der anvendes i dag er på 1.000 W. Oprindeligt
skulle fyret sikre indsejlingen til Esbjerg
Havn sammen med de to fyrskibe på
Horns Rev og Grådyb, der dog ikke er i
anvendelse længere.
VED BLÅVANDS HUK BLEV DER
UNDER ANDEN VERDENSKRIG
BYGGET EN RADARBUNKER AF
TYPEN V174. Den var udstyret med
en Würzburg-Radar. Bunkeren ses ofte
under vejrudsendelser fra Blåvands Huk.
Sydøst for Blåvands Huk ligger halvøen
Skallingen, som var et stort minefelt, der
skulle hindre allieret adgang under 2.
verdenskrig. Det blev oprettet i forbindelse med Atlantvolden. Først i 2012
blev man definitivt færdige med at fjerne
de sidste miner herfra, således at hele
området nu er åbent for offentligheden.

TEMA: CAMPINGFERIE I DANMARK

Henne
Strand

ISHUSET I HENNE
STRAND ER DER
MANGE DER KENDER og det kunne være
en hvilken som helst
dansk by på en sommerdag hvor turisterne
hurtigt finder frem til
Ishuset, cafe’en, den
lokale kro, hotellet eller
restauranten når man
trænger til noget at
spise eller blot en lille
forfriskning.
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Ribe

– Danmarks
ældste by

RIBE ER EN BY I SYDVESTJYLLAND og var
tidligere formelt en del af de sønderjyske enklaver som tilhørte
kongeriget. Byen har 8.317 indbyggere (2020), hører til Esbjerg
Kommune og er beliggende i
Region Syddanmark. Ribe er
Danmarks ældste by. Den ligger
i et fladt marskområde ikke langt
fra Vesterhavet og har gennem historien været præget af
oversvømmelser. Ribe Å slynger
sig igennem byen, videre over
marsken og ud i Vadehavet ved
Kammerslusen.
Ribe har bevaret sit gamle
bymiljø med Ribe Domkirke
som dets majestætiske vartegn.
Mange tusinde turister fra hele
verden valfarter hvert år til byen
for at opleve købstadens særlige
atmosfære. Den gamle by kan
let ses til fods.

RIBE DOMKIRKE
ER DEDIKERET
TIL JOMFRU MARIA OG ER DANMARKS ENESTE
FEMSKIBEDE
KIRKE. Ribe Stift
oprettedes i 948. Den
første kirke i sten opførtes 1110 – 1134 af
biskop Thure. Den ligger muligvis på samme
sted som Ansgars kirke
fra 860. Den nuværende kirke er påbegyndt omkring år 1150.
Kirken er 63 meter lang
og 36 meter bred. Ribe
Domkirke har i dag tre
tårne: Rytterspiret over
koret, Mariatårnet samt
tårnet i det nordvestlige
hjørne, der kaldes Borgertårnet. Borgertårnet
fra 1333 er 50 meter
højt, og der er 248 trin
til udsigtsplatformen på
toppen. Oprindeligt var
Borgertårnet 65 meter
højt og med spir, men
det styrtede ned i 1534.
Tårnet blev repareret i
1595, men der var ikke
penge til at genopbygge spiret, så tårnet fik
fladt tag og blev noget
lavere.
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Ribe

– Danmarks
ældste by

PÅ KIRKEPLADSEN LIGE OVERFOR KIRKEN ligger
også den gamle arrest,
som i dag er indrettet
til hotel. Så måske skal
du invitere fruen en tur
med bag tremmerne.

STORMFLODSSØJLE
ER OPSAT CA. ÅR 1920.
Med sin forgyldte top, står
den vidner om alle de gange
havet kom ind i Ribe. Det er
en imponerende egepæl med
bronzeringe, der markerer
de mest alvorlige stormfloder, der har ramt Ribe. Først
i 1912 gjorde byggeriet af
Ribediget en ende på havets
rasen. Stormflodssøjlen er
inspireret af gondolernes
fortøjningspæle i Venedig. På
søjlen er årene 1904, 19091852, 1911, 1825-1839, og
1634 afsat nede fra og op.

Ribe

– Danmarks
ældste by
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RØMØ (FRISISK:
REM, TYSK: RÖM)
ER EN AF DE DANSKE VADEHAVSØER
I VADEHAVET. Den
128,86 km² store ø har
647 indbyggere (2012).
Øen ligger ca. 10 km
ude i Nordsøen, og er
forbundet med fastlandet
med Rømø-dæmningen.
Rømø var tidligere en del
af Skærbæk Kommune,
men er efter strukturreformen 2007 blevet en
del af Tønder Kommune.
Vadehavet omkring
Rømø er fredet, idet det
indgår i den store Nationalpark Vadehavet. Med
åbningen af Rømødæmningen i 1948 og Rømø
Havn i 1964 begyndte
de nye tider på Rømø.
I dag ernærer Rømøs
befolkning sig af turisme
og industrifiskeri.
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Rømø

KOMMANDØRGÅRDEN PÅ
RØMØ I DET
SYDVESTLIGE
JYLLAND er et intakt
hvalfangerhjem og en
af øens gamle, velstående slægtsgårde. Boligens navn hentyder til
de kommandører – det
hollandske ord for kaptajner – der i 1600-tallet og begyndelsen
af 1700-tallet havde
kommandoen på store
hvalfangerbåde, som
var på handelsrejser
og lange hvaltogter i
Nordatlanten.
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Rømø

MANGE AF KOMMANDØRERNE
(KAPTAJNERNE PÅ
HVALFANGERBÅDENE), SAVNEDE
DERES SKIB og kahyt,
når de var hjemme på
deres gårde. Så mange
Kommandører opførte en
lille kahyt på deres gård,
som den vi ser på billedet,
hvor de kunne sidde og
hygge sig og drømme om
turene på havet.
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JOHANNES LARSEN MUSEET ER
ET KUNSTMUSEUM I KERTEMINDE. Museet åbnede
i 1986, og er indrettet
i kunstnerægteparret
Alhed og Johannes
Larsens store bolig og
atelier, som de opførte
i 1901 på Møllebakken
i Kerteminde. Museet
er en del af Østfyns
Museer.

Syddanmark
– Fyn

Spisestuen med fuglemotiver.

Der er tale om dejlige farver
og malerier i malerens smukke
hjem i Kerteminde.
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AMBROSIUS-EGEN ER EN 400
ÅR GAMMEL KÆMPEEG SYDVEST FOR VALDEMARS SLOT
VED NØRRESKOVEN PÅ TÅSINGE. Egen er opkaldt efter digteren
Ambrosius Stub, der omkring 1750 var
skriver og huslærer på Valdemars Slot.
Ambrosius Stub yndede efter sigende
at sidde under egen og læse og skrive.
Den fredede eg er plantet eller sået
omkring år 1600 og måler knap 7,5
meter i omkreds. Ambrosius-egen blev
dateret ved en udboring 13. juni 1997,
og boreprøven viste, at træet er ca. 400
år gammelt. Boreprøven viste også, at
træet er i dårlig forfatning. Det indre er
meget medtaget af råd, hvilket ses flere
steder ved roden. I kronen er der tillige
svampelegemer. Alt sammen sikkert
forårsaget af, at store grene er knækket
af så vand og fugt har trængt ind og
forårsaget forrådnelse. Det er derfor et
spørgsmål om tid, før træet dør.

Syddanmark
– Fyn
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Syddanmark
– Fyn

VALDEMARS SLOT
PÅ TÅSINGE VED
SVENDBORG BLEV
BYGGET AF KONG
CHRISTIAN 4. I
ÅRENE FRA 1639 TIL
1644 til sønnen Valdemar Christian. En nærliggende, ældre borg fra
middelalderen, Kærstrup,
blev nedbrudt og indgik
i nybyggeriet. I 1677
erhvervede søhelten Niels
Juel Tåsinge og slottet for den indtægt, som
sejren i Søslaget i Køge
Bugt indbragte ham. Han
restaurerede slottet, som
stadig er i Juel-slægtens
eje. Slottet var tidligere
hovedsæde for stamhuset
Thorseng/Taasinge. Der
er mulighed for rundvisning på slottet.

Horne Kirke i Horne ved Faaborg er Fyns største landsbyog eneste rundkirke. Både denne kirke og de runde kirker
i Bjernede og Thorsager er bygget over samme grundplan
som Sct. Georgs Kirke i Schlamersdorf, Wagrien.

FRA BREGNINGE
KIRKE PÅ TÅSINGE
er der dejlig udsigt. Kirken
er en af Danmarks højest
beliggende med sine 74
meter over havets overflade.
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Syddanmark
– Fyn

TAG MED VETERANSKIBET M/S
HELGE PÅ EN ENESTÅENDE
SEJLTUR og oplev Sydfyn og Svendborgsund fra den smukkeste side. Nyd
den salte havluft med udsigt til den
smukke natur med skove, strande og de
hyggeligste små havne. Tag en afstikker
på turen og stå af i den hyggelige gamle
skipperby Troense, gå en tur i de gamle
små gader med velholdte bindingsværkshuse eller tag med til Valdemars Slot og
se de imponerende museer, minigolfbanen og legepladsen. På flere af turens
stop findes også gode badestrande og
ishuse. Planlæg din tur med mulighed for
at stige af og på undervejs.

Campingtur gennem Danmark

EKSPERTEN & AMATØREN

Mobile living made easy.

NYD DEN
DANSKE SOMMER

KLIMAANLÆG TIL CAMPINGVOGNEN
Dometic FreshJet 2200
Sommer og sol i Danmark er noget helt specielt. Men som vi
alle har oplevet de senere år, kan den danske sommer også
blive stegende hed – og lang.
Nyd den danske sommer uden at blive overophedet i din
campingvogn. Tagklimaanlægget Dometic FreshJet 2200 giver
dig en konstant behagelig temperatur, selv når solen bager
allermest. Samtidig bliver kølige dage og aftener lune og
behagelige med varmefunktionen i Freshjet 2200.
Læs mere på dometic.com
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Stevnsfortet
– en levende
minde om den
kolde krig

Sjælland

STEVNSFORTET
MELLEM RØDVIG OG
HØJERUP ER HUGGET
IND I STEVNS KLINT.
Dets opgave var at kontrollere den sydlige indsejling
til Øresund. Sammen med
Langelandsfortet skulle
det hindre Warszawapagtens store flådekapacitet i
Østersøen i at få adgang til
verdenshavene – bl.a. ved
at bevogte søminefelter mod
minestrygning. Fortet blev
bygget under Den kolde krig
i 1950-53, men blev nedlagt i
2000. 1. juli 2008 genåbnede
stedet som Koldkrigsmuseum
Stevnsfort under Østsjællands Museum. Koldkrigsmuseet blev dog først officielt
indviet af Kronprins Frederik
den 23. september 2008.
Stevnsfortet er som det eneste i Danmark bygget i klippegrund og befinder sig op til
18 m dybt nede i undergrunden, der på Stevns består af
bryozokalk.

med Lolland,
Falster og Møn
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Stevnsfortet
– en levende
minde om den
kolde krig

FRA FORTET BLEV
DER HUGGET EN
GANG ud til havet. Det
skulle være en hemmelig indgang, men
mens den blev fremstillet kom der en del
russiske ”fiskebåde”
som passerede forbi.
”Fiskebåde” med en del
radiomaster på skibene.
På en interessant rundvisning på fortet fortalte
guiden af man i russiske
arkiver som var blev
åbnet fandt papirer der
afslørede at russernes
plan var at kaste en lille
atombombe på Stevnsfortet og så ville man
landsætte 80.000 polske
soldater i Faxe. Godt det
ikke blev aktuelt under
den kolde krig.

DET ER SPÆNDENDE AT
KOMME NED UNDER JORDEN OG OPLEVE DEN IMPONERENDE TIDSLOMME,
som står som da den blev brugt.
Hovedarmeringen af Stevnsfortet
bestod af 2 pansertårne med hver
2 stk. 150 mm kanoner, der havde
været sidebatterier på det tyske
slagskib Gneisenau fra 2. verdenskrig. De var oprindeligt opstillet på
Fanø af den tyske besættelsesmagt, for sammen med Tirpitzstillingen ved Blåvand at beskytte
indsejlingen til Esbjerg.
Kanonerne kunne række 23 km
og dermed dække både hele Øresund og de to mulige landgangsstrande ved Faxe Bugt og Køge
Bugt. Der var desuden opstillet
et HAWK-batteri på området der,
sammen med NIKE-batterier flere
steder på Sjælland, i tilfælde af luftangreb skulle forsvare København.
Disse luftværnsmissiler var således
ikke opstillet for at beskytte Stevnsfortet og havde som sådan ikke
noget med fortets virke at gøre.
HAWK-batteriet (Eskadrille 541)
blev i øvrigt først opstillet i 1984 og
blev primært benyttet til uddannelse
af personel til Luftværnsgruppen i
Flyvevåbnet.
Den teknologiske udvikling
gjorde efterhånden at kanonerne
fik mindre betydning og disse blev
i første omgang lagt i "mølpose"
for senere at blive "støvet af" og
benyttet til uddannelse af personel
til Søværnet. Stevnsfortet havde
dog fortsat en betydelig rolle som
kommando- og radarstation og var
desuden hovedkvarter for "Sundets
Marinedistrikt".
Efter Berlinmurens fald i 1989
og efterfølgende Den kolde krigs
afslutning, forsvandt den store
fjende mod øst og Stevnsfortet
mistede sin strategiske betydning.
Kommandoen blev derfor nedlagt
efteråret 2000.

ROSKILDE DOMKIRKE
SET FRA BAGSIDEN
MED KIRKENS APSIS
OG ABSALONBUEN –
en overdækket bro, der nu
forbinder kirken med palæet,
men som i middelalderen førte over til bispegården. Den
er bygget af frådsten eller
kildekalk og kunne forsåvidt
godt være fra Absalons tid,
men er sandsynligvis noget
yngre, sikkert fra begyndelsen af 1200årene. Her havde
og har – bispen sin private
bagdør til kirken. Til palæet
knytter sig en overlevering
om Arthur Wellesley, den
senere hertug af Wellington,
idet han under det engelske
angreb på Sjælland i 1807
opslog sit hovedkvarter her.
Englænderne blev opskræmte ved rygter om, at danske
partisaner skjulte sig i kirken
og forberedte et overfald.
Gidsler blev samlet og som
et skjold jaget foran de engelske soldater, der trængte
ind i kirken med skudklare
geværer – kun for at opdage,
at det var falsk alarm.

Her ses Christian
4.'s kapel i Roskilde
Domkirke.
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Roskilde
Domkirke

ROSKILDE DOMKIRKES HISTORIE
Domkirken er blandt de
vigtigste kirkebygninger i
Danmark og et af de vigtigste monumenter overhovedet, på grund af sine
enestående arkitektur og
sin tilknytning til Danmarkshistorien. Domkirken er opført i det 12. og
13. århundrede i gotisk
stil i teglsten som et af
de tidligste eksempler i
Skandinavien, men rummer i dag arkitektoniske
stilarter fra 800 år. Domkirken har været kongefamiliens gravkirke gennem
århundreder og rummer
40 kongelige grave: 21
konger og 19 dronninger.
Sammen med kalkmalerier og kunst fortæller de
kongernes, kirkens og
Danmarks historie gennem 1000 år. Domkirken
blev i 1995 optaget på
UNESCOs verdensarvsliste i 1995.
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Roepigerne
på Lolland/
Falster

ROEPIGERNE PÅ
TORVET I
SAKSKØBING
Omkring år 1900 kom en
stor gruppe polske indvandrere - mest unge kvinder
- til Danmark for at arbejde
her. For manges vedkommende blev det på de
lolland-falsterske sukkerroemarker, og man begyndte
at kalde dem "roepiger". I
1940 blev billedhuggeren
Gottfred Eickhoffs skulptur "Roepigerne" opstillet i
Sakskøbing på Lolland til
minde om de polske indvandrere, som på det tidspunkt
stort set var blevet respekterede, fuldt integrerede
medlemmer af samfundet.
erdensarvsliste i 1995.

Trelleborg set fra luften.

LANGHUS I
TRELLEBORG
Trelleborg er en vikingeborg, der ligger på Sjælland
i nærheden af Hejninge
i Slagelse Kommune, og
den er dendrokronologisk
dateret til år 980. Trelleborg
er forsynet med en forborg,
hvor der er fundet 135 gravpladser. Ingen af de øvrige
borge fra vikingetiden har
spor efter en forborg. Trelleborg indeholder 16 langhuse, 4 i hver del af borgen.
Endvidere er der spor af
15 langhuse, som er bygget uden for volden, men
alligevel orienteret i retning
mod borgens center. Vejene
er ført gennem volden, således at portene har været
overdækkede.
I 1995 oprettede

Vikingeborgen
Trelleborg
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Højtiden Sankt
Hans har navn efter
Johannes Døberen,
hvis fødsel fandt sted
seks måneder før Jesu
fødsel (se Luk 1,13-26)
og er sat til den 24. juni.
Datoen kaldes derfor
sankthansdag (Skt. Hans'
dag). I nordisk tradition
afholdes højtider aftenen
før dagen, så sankthansaften fejres den 23. juni,
ligesom juleaften fejres
dagen før juledag. Dagen
fejres også i andre nordeuropæiske lande som
England, Irland, Tyskland,
Polen, Rusland og Frankrig, men mest i Norden
og de baltiske lande, hvor
den karakteristiske lyse
nordiske nat giver de
optimale betingelser.

Sankt
Hans
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Kirken er
på vej i
havet

KIRKENS HISTORIE STRÆKKER SIG HELT
TILBAGE TIL 1200-TALLET. Man sagde dengang, at "kirken flyttede sig et hanefjed ind i landet
hver julenat". Men naturen indhentede kirken. Havet
vaskede det bløde kridt i bunden af klinten væk, og
i 1910 opgav man at bruge kirken, fordi det blev for
farligt. En ny kirke blev bygget længere væk fra klinten
i 1913, og står som en flot kridtstensbygning ved siden
af traktørstedet i Højerup.
Under et stort klinteskred i 1928, styrtede kirkens kor
og en del af kirkegården i havet. Kirken er efterfølgende blevet sikret mod yderlige nedstyrtning. Dér,
hvor koret var før, er nu en udsigtsterrasse, hvor man
bogstaveligt talt hænger på kanten af klinten med den
spektakulære udsigt over Østersøen og verdensarven.
Kirken er udsmykket med fantastiske kalkmalerier.
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Møns
Klint

MØNS KLINT PÅ MØN ER
7 KM LANG, OP TIL 128 M
HØJ OG STRÆKKER SIG
FRA MØN FYR I SYD TIL
LISELUND SLOTSPARK I
NORD.
Den er Danmarks højeste klint og er
samtidig en enestående samling af
biotoper. Kombinationen af kalksten i
undergrunden med et tørt lokalklima
og en landbrugsmæssig udnyttelse
ved kreaturgræsning, har skabt
nogle af Danmarks rigeste overdrev
med en biodiversitet, der giver anelser om, hvordan landet kan have set
ud, før industrialiseringen af landbruget satte ind.
Møns Klint ændres stadig som
følge af nedbrydning. Man kan normalt følge klinten til fods i hele dens
udstrækning langs kysten, selv om
skred lejlighedsvis skaber naturlige
forhindringer. I 1994 omkom en
fransk turist under en større sammenstyrtning foran den 100 m høje
klint.
På den nordlige side af Østmøn
ligger en sti til foden af klinten ved
Lilleklint, længere mod syd en sti
ved Jydeleje Fald og Store Taler
(100 m over havet), igen ved Sandskredsfald , ved Store Klint og den
centrale parkeringsplads nær Dronningestolen (128 m), ved Gråryg
(108 m) og også ved Møns Fyr på
øens sydøstligste hjørne.
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MOSEDE FORT HUSER
I DAG DET KULTURHISTORISKE MUSEUM
MOSEDE FORT OM DANMARK I ÅRENE 1914-18.
Mosede Fort er et kystværk
opført ifølge forsvarsloven
af 1909 med det formål at
bekæmpe landgangsforsøg i
Køge Bugt. Fortet, der ligger
i Mosede i Greve Kommune,
blev påbegyndt i 1913, men
var først kampklart i juni 1916
midt under 1. verdenskrig. Anlægget blev døbt "Mosede Batteri", men i folkemunde kaldt
Mosede Fort. I modsætning til
et fort skyder et batteri kun i
én retning – i dette tilfælde ud
over bugten.
I 2010 begyndte Greve
Kommune i samarbejde med
Greve Museum, at restaurere
og tætne det gamle fort, så det
kunne affugtes, så værdifuldt,
historisk materiale kunne opbevares på betryggende vis.
Den 6. august, 2014 indviedes "Mosede Fort, Danmark
1914-18" - Danmarks første
museum om 1.verdenskrig –
for at markere 100-årsdagen
for de neutralitetspolitiske tiltag
i Danmark.

Mosede
Fort
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Besøg vores badeland

Storebælt Camping
& Feriecenter

Tag på en køretur med toget

S

torebælt Camping ser
frem til de normale tider så de igen kan afvikle koncerter og drive deres populære kendte restaurant Bælt’stedet. De

Hvis du er til frisk havluft og
vind i håret, hvilket er skønt på
varme sommerdage så bør du
besøge den gamle færgehavn,
hvor en dejlig campingplads
ligger med udsigt til
Storebæltsbroen.
glæder sig også til det kommende
Vandsportscenter i den gamle færgehavn.
Men mest af alt ser de frem til en
rigtig god og solrig sommer til deres mange gæster.

På gensyn på Storebælt Camping &
Ferie Center.

storebaeltferiecenter.dk
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Storebælt Camping
& Feriecenter

Legeplads med frisk luft

Ansigtsmaling

De voksne hygger sig i
Restaurant Madhus Bælt’stedet

TAG PÅ CAMPINGFERIE –
LEJ en fuldt udstyret
ferieklar campingvogn hos os
Udlejning sker KUN ugevis: Fredag kl. 14 – Fredag kl. 11

LEJ vogn til ferien
i Danmark

K å:
BOeO
i dag p

allered

Se mere...

.dk

mping

elseca
i@slag

rand

Fortelt, campingmøbler
og service medfølger.

20

570 00

f.: 5
eller tl

NYT • NYT • NYT

LEJ denne lækre
autocamper og
oplev friheden
Autocamperen er fuldt
udstyret til 4 personer.

Karolinevej 2c
4200 Slagelse
slagelsecamping.dk

STORT udvalg af campingvogne
Mere end 50 NYE vogne på lager

Mere end 40 BRUGTE vogne på lager

HERO CAMPER RANGER
Pris: 115.349,-

HOBBY PRESTIGE 495 UFE
Pris: 54.900

Se mere...

Se mere...

HOBBY DE LUXE 495 UL DK LINE
Pris: 179.950,-

BÜRSTNER BELCANTO 535 TS
Pris: 94.900,Se mere...

Se mere...
FENDT BIANCO ACTIV 515 SGE
Pris: 231.487,-

SPRITE CRUZER 480 SR
Pris: 149.900,Se mere...

Se mere...

Stort udvalg i fortelte, luftfortelte og standby-telte

ISABELLA FORTELTE

KAMPA LUFTFORTELTE

BOOK TI

D

på v
og servoicres skadeeværkste
d

55 70 00

20

Karolinevej 2c
4200 Slagelse
slagelsecamping.dk
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Rødvig
Camping

– midt i naturen, men også tæt
på mange fine udflugtsmål
Skal I benytte lejligheden til at lære Danmark bedre
at kende i år? Måske er du til ren afslapning, komme
ned i gear, en god bog, fuglefløjt og blomsterduft på
campingpladsen, eller dase på en dejlig, børnevenlig
strand kun 800 meters gang fra pladsen.
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M

en skal der ske lidt mere,
byder Stevns på masser af
muligheder for oplevelser
og inspiration. Klinten med
sin helt særlige geologi, der har gjort
den til UNESCO Verdensarv, kan
nydes på vandreture ad den godt 20
km. lange ”Trampesti”, fra Rødvig i
syd til Bøgeskoven i nord, med fantastisk udsigt over hav og åbne marker.
Tag børnene med op i Fyrtårnet,
besøg verdensarv-udstillingen, tag
madpakken med og lad dem krudte af i Boesdal ved Pyramiden. Fortæl dem den spændende historie om

den gamle kirke i Højerup, der ifølge sagnet hopper et hanefjed ind i
landet hver Julenat, men alligevel
begyndte at falde i havet i 1928.
Få historien ind under huden med
en guided tur under jorden på Koldkrigsmuseet Stevnsfortet, eller kør
til Faxe, hvor børnene med hammer
og mejsel selv kan søge efter fossiler, og måske få en stump dinosaurus med hjem.
Stevns byder også på et aktivt
kunstnermiljø, med mulighed for at
besøge flere atelierer efter aftale. Og
havnen i Rødvig er populær med
mange lystbåde og hyggelig stem-

ning om sommeren.
Området er forholdsvist fladt, og
fint til cykelture. Fuglekiggere kommer til Stevns for at se rovfugletræk
om efteråret, og fiskere får af og til
en ørred på krogen.
Kridt og klint fylder meget i historien om Stevns. Mange huse er
bygget af kridtsten, og specielt den
8-kantede Sankt Katharina kirke i St.
Heddinge er værd at nævne. Men
kom selv og se og nyd det – Rødvig
Camping har også en plads til dig.
Se mere her:
www.rodvigcamping.dk

Rødvig Camping

ligger på Stevns, 30 km. syd for
Køge og 70 km fra København

HYTTEFERIE
FRE
D OG
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LEG

Rødvig
Camping
Stevns
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TRYGHED

- Her skinner
solen lidt mere
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STEVNS KLINT

Rødvig Camping Højstrupvej 2A, 4673 Rødvig Stevns www.rodvigcamping.dk info@rodvigcamping.dk Tlf.: 56 50 67 55
Annonce.indd 2
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Mobile living made easy.

FRI TIL AT NYDE

NYHED
DOMETIC CFX3
DEN ULTIMATIVE KØLEBOKS
Med Dometic CFX3 har du mere kontrol over dine
friluftsoplevelser end nogensinde før. På vejen, ude i
naturen, på vandet eller i baghaven – dine små og store
eventyr får næring fra friskere og sikrere madvarer, mindre
spild og mere tryghed, så du får mulighed for at være til
stede i nuet.
Læs mere på dometic.com/CFX3
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Hvordan ser
dine sommerferieplaner
ud i år?

TEMA: CAMPINGFERIE I DANMARK

Tænker du at nyde din ferie herhjemme i Danmark
eller håber du på at komme til udlandet? Østsjællands
Camping Center kommenterer situationen:

I

en tid hvor Covid19 rasere i store dele af verden, kan det være svært at planlægge sommerferie, for er det klogt at rejse
udenlands og hvilken ferieform
er det klogt at vælge?
Er du til aktiv ferie og massere af
frisk luft eller til at slappe af og nyde livet, så er camping måske lige noget for dig? Men et rullende
sommerhus / campingvogn på krogen bliver ferien meget fleksibel og
det er muligt at tilpasse ferien til hele familiens behov. Mange campingpladser ligger rigtig naturskønt. Enkelte også tæt på storbyer. Og det er
let at flytte sig fra sted til sted alt efter vind og vejr og hvor eventyrlysten man er.

Sikker ferieform

Camping er en hel ideel ferieform
også i disse Covid19 tider. Man
kommer helt naturligt ud i den friske luft med masser af rum og plads
omkring sig. Man ved hvem der har
sovet i sengene sidst og hvor grundigt der er gjort rent i ens feriebolig
og så har man selv alle faciliteterne
med i vognen. Desuden har man rig
mulighed for at have cykler, golfbags, fiskestænger, gummibåde, legetøj eller bare en god solseng at dase i, med alt efter hvad man nu måtte ønske?

Hvilken vogn skal du vælge

En moderne campingvogn byder på
de samme faciliteter som vi er vant
til hjemme fra, med køkken med
komfur og køleskab, varme, gulvvarme, varmt vand, toilet og badefaciliteter og forskellige sengeløsninger alt efter om det er en familie eller et par der skal på ferie. Børnefamilierne vælger typisk indretninger med køjer til børnene, en dobbeltseng til forældrene og en hygge-

lig siddegruppe, køkken og bad. Par
vælger typisk en vogn med et soveværelse med enten dobbeltseng eller enkeltsenge og en hyggelig siddegruppe samt naturligvis køkken
og bad.

låne 40.000 kr. (Variabel debitorrente 11.49 % & ÅOP 15,8 %).

Råd og vejledning er gratis

Går du og overvejer at prøve camping som ferieform står vi hos Østsjællands Camping Center i Solrød
Priser på Campingferie
klar til at råde og vejlede dig i voCampingferie er et billigt alternares forretning, Jersie Strandvej 88,
tiv til charterrejser og sommerhus2680 Solrød Strand. Vi har åbent alferier. Det koster f.eks for en familie le hverdage undtagen onsdag fra 10på 2 voksne og 2-4 børn under 12 år 17, lørdage fra 10-14 og søndage fra
238 kr. i døgnet at overnatte på f.eks 11-15. Vi har et flot udvalg af både
DCU´s pladser i højsæsonen incl.
nye og brugte vogne i alle størrelser
strøm som medlem. En god begyn- og prisgrupper som du kan se på
dercampingvogn kan findes til privores hjemmeside www.oecc.dk.
ser fra 40.000 kr. og det er muligt at Vi er nyvogns forhandler af de tyfinansiere campingvogne helt op til ske kvalitetsvogne fra Knaus, T@b
100.000 kr. uden udbetaling. Det ko- og LMC samt de svenske Kabe samt
ster f.eks 947 kr. pr. mdr. over 5 år at LMC Autocampere.

Kom og oplev vores store udvalg af nye og brugte vogne ...

Se www.OECC.dk
med hele vores
store udvalg og
gode tilbud.

35 brugte vogne
fra 39.995,- og
nye vogne fra
102.700,-

Jersie Strandvej 88, 2680 Solrød, 56143355, www.OECC.dk, Man-tirsdag 10-17, Onsdag lukket, Tors-fredag 10-17, lørdag 10-14, Søndag 11-15

Kom og oplev vores store udvalg i telte og udstyr

Se www.OECC.dk
med hele vores
store udvalg og
gode tilbud.

35 brugte vogne
fra 39.995,- og
nye vogne fra
102.700,-

Jersie Strandvej 88, 2680 Solrød, 56143355, www.OECC.dk, Man-tirsdag 10-17, Onsdag lukket, Tors-fredag 10-17, lørdag 10-14, Søndag 11-15

Lej en campingferie
hos Slagelse Camping
& Outdoor Center
Med en campingvogn på
krogen, eller holde ferie
i en autocamper, så skal
du kontakte Slagelse
Camping & Outdoor Center.
Randi@slagelsecamping.
dk Tlf. 55 70 00 20

H

er kan du leje en campingvogn indrettet til 2 personer eller til en familie med
seng til forældrene og køjer
til børnene. Der findes campingvogn som kan trækkes af de fleste biler. Campingvognene er udstyrede med lufttelte og service til det
antal personer der skal afsted, herunder bord og stole til at bruge i forteltet eller uden for forteltet.

DU HAR OGSÅ MULIGHED FOR AT LEJE en super autocamper
fra Benimar som indeholder alt det udstyr du drømmer om, herunder
aircondition som er lykken på varme sommerdage.

FØRERSTOLENE I AUTOCAMPEREN kan drejes
rundt. Over siddegruppen findes en seng som kan
køres ned og give 2 ekstra sovepladser, foruden
dobbeltsengen i bagenden af vognen.

I SOVEVÆRELSET findes denne store
dobbeltseng, men der findes også brusebad og
toiletrum og god bagageplads og skabe. Køkkenet er
fuldt udstyret med alt hvad du har behov for.

I DENNE UDLEJNINGSVOGN er der enkeltsenge.
I andre modeller er der dobbeltseng og køjer til
børnene hvis man bestiller en vogn med plads til børn.
Pumpen på sengen er til luftforteltet der følger med.

DEJLIG RUNDSIDDEGRUPPE med god plads.
Siddegruppen kan også omdannes til en dobbeltseng.

Se filmen med Torben Hansen, indehaver af Slagelse Camping & Outdoor Center,
som fortæller og viser campingvogne og autocamper som udlejes.

Ferien STArTer HoS Søren
Se det dejlige
fastliggerfortelt
Palladium med
ekstra indgang
og mellemvæg

oplev
nyheden
fra Walker:
Fusion ii

Walker
Allure 280

Vi viser også
helårsteltet
Concept fra
Walker

Se det populære
luftfortelt
Palace 400

til
Klar rie!
e
din f

Walker
Action

Walker
Signum

Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9
7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk

Danmarks
nye ferieform

Se dem på Slotsbryggen
i Nykøbing F.

MarinaVilla ApS

Islandsgade 1
4690 Haslev
Tlf: 42 45 40 61
E-mail: info@marinavilla.dk

VI FEJRER 20 ÅR MED KABE I DANMARK
KABE AMETIST “KING SELECTION”
Til dig der stiller høje krav til udstyr,
komfort og velvære.
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Se mere her
Camping hele
året med KABE

Find din forhandler på
www.kabe.dk

Importør: Intercamp
Tlf. 7684 0820
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DUEODDE STRAND er en af Europas
bedste sandstrande. Sandet på Dueodde
strand er indbydende og ultrafint – faktisk
så fint, at det har været brugt til timeglas.
Vandet klart og rent – og med mange revler,
så der både er lavt og dybt tæt på kysten.

Hovedstaden og
Bornholm
BORNHOLM ER EN DANSK Ø BELIGGENDE I ØSTERSØEN SYD FOR
SVERIGE og langt øst fra det øvrige Danmark. Bornholm kaldes også for klippeøen
eller solskinsøen. Bornholm har en særdeles
stor del af Danmarks rundkirker. Bornholm
har et areal på 588,36 km² og der var 39.499
indbyggere 1. januar 2020.
Administrativt sorterer Bornholm fra 1. januar
2003 under Bornholms Regionskommune
som siden 1. januar 2007 hører under Region Hovedstaden. Folkeafstemningen om
sammenlægning blev afholdt 29. maj 2001.
Bornholm er sammen med Ertholmene mod
nordøst det eneste område af det gamle
danske kerneland Skånelandene, som stadig
er dansk. Sammen med Bornholm udgør Ertholmene ifølge Danmarks Statistik Landsdel
Bornholm under Region Hovedstaden.
Bornholm har form omtrent som et parallelogram, hvor nord- og sydkysten, som er
nogenlunde parallelle med hinanden, er ca.
40 km lang, mens øst- og vestkysten, også
nogenlunde parallelle, er ca. 30 km; omkredsen er 141,4 km.

DUEODDE FYRTÅRN
PÅ BORNHOLM
En tur op i Dueodde Fyrtårn vil tage pusten fra de
fleste – både på grund af
trapperne, men også på
grund af det fantastiske
kig ud over kystområdet
og hele den sydlige del af
Bornholm.
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Hovedstaden og
Bornholm

I DUEODDE FINDER DU OGSÅ
2 BETONFUNDAMENTER til 2
kæmpe kanoner fra 2. verdenskrig
som tyskerne aldrig fik bygget færdig.

RYTTERKNÆGTEN ER
ET GEOGRAFISK HØJDEPUNKT midt i Danmarks
tredjestørste skov Almindingen og
er Bornholms højeste punkt, 162
m over havet. Stentårnet Kongemindet blev bygget i 1856 til
minde om Frederik VII og grevinde
Danners besøg nogle år før. Da
skoven voksede og tog udsigten,
blev tårnet i 1899 forhøjet med et
stålstillads. Med stentårn er Rytterknægten 172 m over havet overflade. Tårnet bruges om foråret til
ornitologiske observationer.
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Hovedstaden og
Bornholm

OLSKER RUNDKIRKE
er med sine 28 meter den
højeste og mest elegante af
de fire bornholmske rundkirker. Olsker Rundkirke var
umulig at erobre for fjender.
Olsker Rundkirke er bygget
ca. år 1150, men er ombygget og forstærket adskillige
gange. Olsker Rundkirke
er senest blevet ombygget i midten af 1900-tallet,
hvor bl.a. altertavlen blev
udskiftet. Går du op i kirken
ad den smalle trappe ser
du tydeligt, hvorfor denne
bornholmske kirke var umulig at erobre for indtrængende fjender.
Besøg Bornholms 4
smukke rundkirker.
Du finder de fire særprægede, bornholmske rundkirker
i Østerlars, Olsker, Nylars
og Nyker. Ud af Danmarks i
alt 7 rundkirker fra middelalderen, ligger de 4 af dem
på Bornholm.

FÆSTNINGSVÆRK OG
STATSFÆNGSEL
Hammershus er en ruin af en
middelalderborg på Bornholms
klippeknude ud til kysten syd for
Hammerknuden på Bornholms
nordvesthjørne. Hammershus er
Nordeuropas største borgruin.
I 2018 åbnede Kronprinsesse
Mary og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, et nyt
besøgscenter tegnet af Christoffer Harlang i samarbejde med
Arkitema Architects ved siden
af fæstningen, som var tilblevet
ved donation fra Almenfonden.
HAMMERSHUS ER
ANLAGT PÅ EN 74 METER HØJ KLIPPE og fylder
med sine forborge et areal på
henved 35.000 kvadratmeter.
Ringmurene har en længde
på omkring 750 meter. I det
nordvestlige hjørne finder man
en dam, der kan have forsynet
slottet med fersk vand. Mod
havet er der stejle klipper og til
de andre sider vanskeligt passabelt, klippefyldt terræn.
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JÆGERSPRIS SLOT
LIGGER I JÆGERSPRIS. DET ER BYGGET I
1300-1400-TALLET. Som
mange andre slotte i Danmark er det blevet ombygget
og tilbygget gennem mange
hundrede år. Den ældste del
er den tre etager høje nordfløj.
Sydfløjen er fra 1590-1600 og
østfløjen 1730-1731.
kong Frederik VII, som blev
den sidste kongelige ejer af
slottet. Ved enevældens ophør
i 1848 overgik slottet til staten.
1854 tilbagekøbte kongen
imidlertid slottet til brug som
tilflugtssted fra det højere
borgerskab og aristokratis
forargelse over hans borgerlige
ægteskab med Louise Christine Rasmussen (bedre kendt
som Grevinde Danner).
Efter kongens død i 1863 arvede Grevinde Danner slottet
og havde det som fast bopæl.
Hun oprettede i 1867 et børnehjem i den tidligere kavalerfløj.
Knap et halvt år inden sin død,
stiftede hun fundatsen Kong
Frederik VII's Stiftelse af 30.
oktober 1873. Stiftelsen indebar bl.a., at Jægerspris Slot,
efter grevindens død, skulle
indrettes til børnehjem for fattige og ulykkeligt stillede piger.

Jægerspris
Slot
Buste af Frederik 7.
i slotsparken
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Jægerspris
Slot

I SLOTSPARKEN KAN
MAN SE GREVINDE
DANNERS MARMORKISTE, som er placeret
i en gravhøj, som er åben
i siden. Her findes også
Danneregen, som er en
podning af Danmarks ældste træ Kongeegen.

BESØG CHRISTIANSBORG SLOT
Det er her du finder De Kongelige Repræsentationslokaler med Riddersalen og Dronningens Gobeliner, De Kongelige Stalde,
Det Kongelige Festkøkken, Christiansborg
Slotskirke og ruinerne under slottet.
I 800 år har Slotsholmen været centrum for
magten i Danmark.
Det nuværende Christiansborg Slot har
stået siden 1928, men fra denne plads har
konger og dronninger regeret i århundreder.
I dag benytter H.M. Dronningen slottet til officielle arrangementer, såsom gallamiddage
og offentlig audiens.
Riddersalen er udsmykket med 17 farvestrålende gobeliner. Det er 1100 års vævet
danmarkshistorie fra vikingetiden til år 2000.
Gobelinerne er tæt befolkede af de konger,
statsoverhoveder og store personligheder,
der satte et solidt aftryk i Danmark og i resten af verden. Der er scener fra svenskernes storm på København natten mellem
den 11. og 12. februar 1659 og fra årene
under 2. Verdenskrig, da Hitler trak mørke
skyer over Europa
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Christiansborg Slot

KØBENHAVNS
SIDSTE MØLLE
Midt i København og
midt inde bag voldene
omkring kastellet står
denne mølle. Kastelsmøllen blev opført i
1847 af tømrermester
Fritz Christian Balslöv
og var afløser for to
tidligere stubmøller. De
havde siden 1700-tallet
stået for melforsyningen
til Kastellets bageri i
søndre Magasin. Møllen
er Københavns sidste
mølle, som fortsat kroner Kongens Bastion
i Kastellet, er efter restaurering igen blevet et
synligt vartegn for byen.
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Kastellet
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Kastellet
TYSKERNE SPRÆNGTE SIG
IND I KASTELLET
9. april 1940 kl. 4.15 om morgenen
slog tyskerne til mod Danmark. Planen (kaldet ”Weserübung”) var oprindeligt tænkt udelukkende rettet mod
Norge, og eftersom de tyske jagerfly
ikke kunne flyve så langt dengang,
planlagde den tyske generalstab for
en besættelse af nordspidsen af Jylland og dermed Ålborg lufthavn, som
de behøvede som mellemstation.
Planen ændredes ved et pennestrøg til at besætte hele Danmark, og
eftersom Kastellet dengang husede
såvel den kommanderende general
som generalstaben, så var det i tysk
optik vigtigt, at de fik kontrollen over
Kastellet lige fra begyndelsen af besættelsen. Planen var inspireret af en
bog ”Dommens Dag” fra 1908, hvor
Kastellet besættes næsten nøjagtigt
som det skete i 1940.
En Pionerbataljon under kommando
af Major Glein indskibedes på skibet
”S.S.Hansestadt Danzig”, sejlede gennem Storebælt, rundt om Sjælland, og
stod Øresund ind nordfra, lagde til ved
Langelinje, hvor en tyskvenlig vognmand havde parkeret adskillige lastbiler, som dog ikke var nødvendige for
Kastellets vedkommende. Soldaterne
løb op over Langelinie og kom hurtigt
til Norgesporten, der var lukket. De
anbragte en sprængladning på porten
og sprængte den i luften, hvorefter de
strømmede ind i Kastellet råbende,
at de kom som venner. Den lille vagt
blev hurtigt overvundet og Kastellet
var besat, hvad det forblev lige til 1945
– ja faktisk længere, idet de sidste
tyskere (medlemmer af det såkaldte
”Dienstgruppe Dänemark”) først forlod
Kastellet 22. december 1946.

TEMA: CAMPINGFERIE I DANMARK

Frederiksborg
Slot

FREDERIKSBORG
SLOT ER ET DANSK
SLOT I HILLERØD.
Slottets første del blev
bygget i 1560 af Kong
Frederik 2., der ved mageskifte havde overtaget herregården Hillerødsholm.
Hans søn, Christian 4., rev
dog det meste af faderens
slot ned og byggede et
nyt slot 1600-1625. Det er
opført i hollandsk renæssancestil.
Frederiksborg var et alternativt navn for byen Hillerød indtil omkring 1910.
De ældste kilder til Hillerødsholms eksistens
dateres til 1275. I det 16.
århundrede tilhørte det
slægten Gøye. Birgitte
Gøye og Herluf Trolle var
ejere af gården og ved
mageskiftet med Kong
Frederik 2. modtog de klosteret Skovkloster (som de
omdøbte til Herlufsholm)
på Sydsjælland.
Den 17. december 1859
hærgedes slottet af en
ødelæggende brand.
Slottet blev genopført ved
arkitekt Ferdinand Meldahl
1860-84 med økonomisk støtte fra brygger
J.C. Jacobsen og senere
Carlsbergfondet. Slotskirkens interiør blev dog
kun i ringe grad berørt og
står derfor i sin oprindelige
udformning.
I 1996 blev det store
parkanlæg bag slottet
genindviet efter en omfattende istandsættelse.
Parkanlægget er opbygget
symmetrisk om en længdeakse som gennemløbes
af en række kaskader.
Anlægget er 100 m bredt
og 400 m langt i terrasser.
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ZOO ER ALTID ET
BESØG VÆRD.
KØBENHAVN ZOO
ELLER ZOOLOGISK
HAVE i København er på
11 ha og en af Europas
ældste zoologiske haver.
Den ligger på Frederiksberg ved Roskildevej på
Valby Bakke. København
Zoo har 180 fuldtidsansatte og et årligt besøgstal
på ca. 1,2 mio. Der er over
3.500 dyr fordelt på 227
arter i København Zoo.

Københavns
Zoo
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Nyhavn

MINDEANKERET for enden af
Nyhavn blev opsat i 1951 til minde
om de danske søfolk, der omkom
under Anden Verdenskrig.

NYHAVN ER ET HAVNEKVARTER I KØBENHAVN,
som er et af byens mest besøgte
turistmål. Havnen blev udgravet fra
1671 til 1673 af svenske krigsfanger fra den Anden Karl Gustav-krig
som et alternativ til den eksisterende
havn. "Nyhavnskanalen" blev indviet
af Christian 5. i 1670'erne, men i dag
hedder det bare Nyhavn. Seværdige er de over 300 år gamle huse.
Det ældste hus er Nyhavn nr. 9 fra
1681. I dag er Nyhavn dækket med
fortovscafeer og restauranter, især
på den nordøstlige side, solsiden.
I mange år var Nyhavn blandt
byens mere skumle kvarterer med
sømandsværtshuse og dertil hørende glædespiger. Men i 1980'erne
blev området gennemgribende
renoveret, og Nyhavn huser i dag en
række pænere restauranter, cafeer
og barer. Blandt de mest kendte er
Nyhavn 17 og Cap Horn.
Digteren H.C. Andersen boede i tre
af husene i løbet af tyve år. I 1834
boede han i nr. 20, fra 1848 til 1865 i
nr. 67 og fra 1871 og frem til sin død
i 1875 i nr. 18.
Nyhavnsbroen mellem Holbergsgade og Toldbodgade blev oprindeligt anlagt i 1874-1875 men blev
erstattet af den nuværende klapbro i
1911-1912. Broen deler Nyhavn i en
indre del, hvor der nu ligger veteranskibe, og en ydre del.
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Dragør

DRAGØR
LODSSTATION
Dragør Lodseri blev
grundlagt 1684, da
seks mænd fra fik
kongelig bevilling
til at lodse skibe og
især orlogsskibe
gennem Sundet. I
midten af 1700-tallet var der 24 lodser
og i 1870'erne var
der mere end 50.
1906 var der kun syv
lodser tilbage. Dragør
Lodseri fungerede
frem til 1984, hvorefter Farvandsdirektoratet af rationaliseringsgrunde lagde
de tre lodserier i
Dragør, København
og Helsingør sammen under navnet
Sundets Lodseri. På
dette tidspunkt var
der i Dragør ansat 16
lodser. Efter senere
ændringer er Dragør
Lodsstation nu en del
af DanPilot - Lodseriet Danmark. Danmarks Lodsmuseum
ligger i den gamle
lodsbygning fra 1823.
Det 16 m høje lodstårn for enden af bygningen er fra 1912.

SOM SEJLER VED MAN
AT MAN SKAL VENSTRE
OM DEN GRØNNE BØJE
når man er for indadgående
og højre om den røde. Og ved
man det er det jo ganske nemt
at finde døren. Når man er udadgående er reglerne modsat.
Hvis man er indadgående
her og sejler (går) forkert, rammer man den gamle sømine til
højre for den grønne bøje.
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Det gamle
København

NÅR DU ER PÅ EN
GÅTUR I KØBENHAVN og du ser en port
så kig ind og se hvad
der gemmer sig inde i
gården. Her er vi midt
i København i området
omkring Runde tårn.
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Nordsjælland

Autocamperplads • Nyt poolområde

En uges
sommerferie
inkl. børn. Fra

2.995,-

Tlf. +45 49 71 92 90 · Strandkrogen 2B · 3120 Dronningmølle
www.dronningmolle.com · camping@dronningmolle.dk
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En campingplads
midt i en verden
af oplevelser
I Nordsjælland hos Dronningmølle Strand camping og
feriehuse bookes der i øjeblikket sommerferier af danske
campister som aldrig før og de oplever en kæmpe stigning
i forhold til sidste år, så danskerne sikrer sig lige nu en
skøn sommerferie i Dronningmølle og det betyder måske
alt optaget til sommer i højsæsonen.

D

et helt store trækplaster er
det nye poolområde med
opvarmet swimmingpool
og lavvandet børnepool,
hvor forældre og børn kan
nyde ferietiden sammen, så mange nye børnefamilier har i år valgt
at blive campister i de skønne rammer og det nye pool område åbner

for første gang til Kr. himmelfartsferien.
Lige udenfor campingpladsen
venter den skønneste børnevenlige
strand og unikke naturoplevelser
langs den enestående kyststi, som
fører direkte ind til Ilse Jakobsens
Hornbæk med stemning i særklasse. Tag f.eks på opdagelse eller cy-

keltur ad rute 47, som krydser Nakkehoved Fyr og videre til Gillelejes
aktive fiskerihavn og livlige bymidte med strøget og de mange butikker og cafeer.
Løbeture, mountainbikeruter,
landevejscykling, fiskesø, golfbaner, restauranter, by & butikker,
wellness & massage – find det he-
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En campingplads
midt i en verden
af oplevelser
le maks. et kvarter fra Dronningmølle Strand - omgivet af byerne
Dronningmølle, Hornbæk og Gilleleje og med kun 35 min. ind til
København. Det hedder sig, at det
er Nordsjællands bedst beliggende campingplads. Området byder
på det dejligste badevand og et velkendt lys med enestående smukke solnedgange. Rigtig mange
autocampere vælger autocamperpladsen og ofte en ekstra overnatning, da flere går langs havet ind
til Hornbæk by eller cykler ud på
eventyr via den etablerede kyststi.
Hornbæk er også stedet for de
kendte, og byen summer af dejlige
mennesker, så besøg havnen og tag
et smut forbi byens butikker og caféer på din rejse.
I receptionen står teamet hos
Dronningmølle Strand camping og

feriehuse klar til, at byde jer velkommen. I alle helligdagsferier og
ugerne 29-31 findes børneaktiviteter og det summer af liv på Nordkysten – i år ser det ud til, at dan-

skerne vælger Danmark og især
Nordsjælland.
Se mere her:
www.dronningmolle.com

Pool og legetårn i den nye pool der åbner
Kr. Himmelfartsdag.

Det er godt at vaere ude
#elskercampingidanmark
”Det er fantastisk at stoppe op lige hér, hvor vi synes der er allerbedst.
Friheden til selv at bestemme – dét er ferie”
#elskercamping #elskeroutdoor

VIND LÆKRE CAMPINGPRÆMIER PÅ FACEBOOK

Upload dit bedste ”Det er godt at være ude” billede på vores Facebook-side:
”Camping. Det er ferie” – og deltag i konkurrencen. Vi trækker lod om en lækker
campingpræmie hver fredag fra uge 18 til og med uge 23.

Vi mangler
vogne - Skal vi
sælge din
campingvogn?

GoVisit

– ny app til oplevelser og
overnatning i Danmark

GoVisit er en ny gratis platform, som samler mere end 7500 steder
og oplevelser i Danmark, og særligt lige nu, vil man kunne finde et
hav af naturoplevelser, strande, put & take søer med mere.

M

an kan naturligvis søge blandt de danske campingpladser, og også finde inspiration til autocamper pladser. Derudover vil campisterne på udvalgte campingpladser i Danmark, kunne drage særlig
fordel af løsningen - her vil appen
OGSÅ indeholde campingpladsernes egne aktiviteter og events,
og campingpladsen vil kunne informere gæsterne direkte omkring
praktiske informationer og ændringer. Et godt eksempel er Asaa Camping, hvor man ved ankomst “tjekker ind” på profilen i appen, og
denne vil så frigive de programmer
som man som gæst kan deltage i.
Ønsker man at gemme udvalgte
aktiviteter, vælges dette blot med et
hjerte, og gæsten vil automatisk få
en Reminder 15 minutter før start.
I skrivende stund kan man til
sommer bruge platformen aktivt på
følende campingpladser, og flere er
på vej.
Humlum Camping & Fiskerleje
Albertinelund Camping
Grenå Strandcamping

Tørring Camping
Løgballe Camping
Rosenvold Camping
Juelsminde Camping
Hjarbæk Fjord Camping
Ertebølle Camping
Troldebakken Camping
Kattegat Strandcamping
Dokkedal Camping
Asaa Camping
Svalereden Camping
Nordstrand Camping
Aabo Camping
Virksund Camping
Bamsebo Camping
Appen fungerer også ganske glimrende når du skal besøge andre
landsdele. I søgefunktionen kan
man i toppen ændre lokationen, og
herefter se alle resultater - man kan
også vælge en lokation og de interesser man har, og så få et fint overblik. Ønsker du at gemme steder, så
vælg igen blot hjertet, og oplevelsen
vil være at finde på din favoritliste.
Planen er på sigt at man OGSÅ vil
kunne benytte sig af appen når du
eksempelvis besøger en zoologisk
have og gerne vil se fodringstider-

ne - eller på et museum se de arrangementer de har planlagt i forhold
til guidede ture. Således at GoVisit i
fremtiden samler oplevelser, og giver stor værdi både før og under besøget. I den sammenhæng kan platformmeren benyttes når Mønsted
Kalkgruber igen åbner og flere partnerskaber er på vej i den henseende.
Se mere på:

www.govisit.dk

Flygtede tværs
gennem Europa

hjem til
Danmark

Bumle og jeg kørte 3187 km på 3 døgn og 1 time. Og det
eneste, som vi kom hjem til, var 14 dage i karantæne.

hjem til
Danmark

I

marts sad jeg trygt og godt med
min mor i Bumle i Spanien, da
vi fik at vide, at Danmark lukkede ned. Min mor købte billet hjem med det samme og fløj
hjem dagen efter. Jeg valgte at blive,
men efter en uge vendte jeg kursen
hjem mod Danmark.

På markedspladsen

Bumle og jeg opholdt os på markedspladsen i Fuengirola, da politiet kørte rundt i gaderne med besked på spansk og engelsk, at vi alle skulle gå hjem og blive indenfor
pga. en alvorlig sundhedssituation,
og at det lokale politi ville passe på
os. De cirklede omkring os af mange
omgange hen over et par dage. De
holdt deres møder på pladsen, hvilket gjorde vi hele tiden så meget politi.
Vi var mange, der opholdt os på
pladsen i disse dage, så da mange stadig stod ude trods beskeden
om at gå hjem, sprang politiet ud
iklædt masker og handsker og råbte ad folk, at de skulle gå ind. Jeg
tror simpelthen ikke, at folk forstod
hverken spansk eller engelsk, så det
gav lige nogle grimme oplevelser af,
hvordan det blev håndteret.

Men det er vigtigt for mig at pointere, at jeg aldrig følte mig utryg,
mens jeg var der. Det var pga.
manglede sol på mine solceller til at
kunne sidde med min computer og
arbejde fra morgen til aften, mine faciliteter omkring vand og tømning,
der var ret omstændige, samt en
mail fra Udenrigsministeriets danskerliste, at jeg tog det endelige valg
om at køre til Danmark. Set i bakspejlet var det godt, at jeg kom hjem
for, ellers var jeg låst fast på en markedsplads i Spanien.

Turen hjem

Jeg har det tit sådan, at når jeg har
taget en beslutning, så rykker jeg på
det. Derfor kunne jeg ikke køre hygge-langsomt hjem med fotostop osv.
Jeg lagde mig gennemsnitlig på 100
km/t, og så var det bare at komme
afsted. Mit hjerte hamrede afsted,
da jeg nærmede mig den spanske
grænse. Jeg havde fået beskeder på
de sociale medier som ”Du kommer
aldrig hjem, grænserne er lukkede”,
”Du er da for dum at køre hjem så
sent”, ”Du kommer til at sidde i kø
i timevis”. Men samtidig havde jeg

Se korte filmklip fra Anja tur hjem gennem Europa:

hjem til
Danmark

hørt, der var åbne grænser, når det
gjaldt transfer. Men usikkerheden
lå da lige pludselig i mig, når jeg fik
sådanne beskeder. Der var dog ingen grund til usikkerhed, for jeg fløj
over alle tre grænser. Fra Spanien til
Frankrig vinkede de mig bare videre efter kun to biler foran mig. Fra
Frankrig til Tyskland var jeg helt
alene, og grænsevagten spurgte bare, hvor jeg var på vej hen og bad
mig om at køre direkte hjem.
Derfor sov jeg på motorvejsrastepladser på turen hjem sammen med
lastbilchaufførerne.
Jeg talte alle campingvogne og
autocampere på vej hjem og kom
frem til, jeg mødte 69 stk., hvoraf
kun én kørte syd på. De fleste var
hollændere, tyskere og englændere.
Det var så surrealistisk at køre
hjem. Der var stort set ingen personbiler på vejen. Det var mig i Bumle og nogle lastbiler. Nogle gange
kunne jeg faktisk køre på en tresporet motorvej og være alene på vejen
i lang tid.
Da jeg ramte grænsen til Danmark, var det en meget smilende og
sønderjysk ung politikvinde, der tog
imod mig. Hun sagde bare ”Hav en
god dag”. Jeg var ellers så forberedt
på at svare på en masse spørgsmål,
men nej. Jeg var i Danmark med en
dobbelthed over det. Jeg var glad for
at endelig være fremme, men jeg var
knust over, at min tur var ødelagt.

FØLG MIN REJSE

Instagram:
@anja_robanke
Facebookside:
facebook.com/AnjaRobanke
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Karantæne

Min mor tilbød at vente med at sætte sit sommerhus til salg, så jeg kunne få det for mig selv i et par uger.
Karantænen gik super godt. Jeg har
på ingen måder et problem med at
være mig selv.
Jeg husker, at jeg landede en søndag sidst på eftermiddagen, luften
gik fuldstændig ud af ballonen. Jeg
fortalte folk på de sociale medier, at
jeg trak stikket, hvor jeg ellers deler
alt. Jeg var HELT færdig efter den
intense køretur, mange bekymrede
mennesker, beskeder, uvisheden.
Så jeg måtte lige finde noget energi igen. Så jeg brugte ugen på at
komme ovenpå. Fik sovet, gået lange ture ved stranden, lavede lækker
mad, og jeg lå i timer i min sovepose på terrassen og lyttede til naturen
og samlede energi igen. Derefter
var jeg igen på toppen, og jeg havde fået indstillet mit ’mindset’ til, at
jeg skulle være i Danmark i en længere periode.

Nu gælder det Danmark

Jeg havde svært ved at finde ro, da
jeg landede i Danmark. Jeg følte virkelig, at nogen (aka Corona) havde taget noget fra mig, og det havde
den også! Min tur var aflyst, alle de
glæder jeg havde haft, er blevet udsat. Så jeg skulle indstille mig på, at
den næste tid er anderledes, end jeg
havde planlagt.
Men jeg må sige nu i skrivende stund, at jeg nyder det SÅ meget. Jeg har virkelig fundet en ro og
en kæmpe nysgerrig lyst til at udforske Danmark, som jeg aldrig har
haft før. Jeg har næsten altid søgt
ud, når det var muligt.

Naturen omkring mig

Der er ingen tvivl om, at det er naturen, der kalder på mig. Og det kald
mærker jeg også her i Danmark. Jeg
har allerede nydt noget tid ved Vestkysten i det sydlige Jylland. Fyn er
også udforsket lidt. Og jeg har lige
været et par dage oppe i Lille Vildmose – et sted jeg kommer tilbage
snarest. Og når bladet udkommer,
så nyder jeg fire uger på Sjælland.

Selvfølgelig alt imens jeg arbejder
ved min computer som grafiker for,
at der kan komme diesel på Bumle.
Jeg er spændt på hvilke oplevelser, jeg får i Danmark. Jeg er åben
og nysgerrig. Må I alle have en dejlig sommer i Danmark.
Bumlende hilsner
Anja

Quattro mover

flytter din campingvogn

Campingagenten.dk har sendt den nye Quattro
mover på markedet i 4 modeller fra kr. 7.495 for
den manuelle Titanium model, der kan klare
2250 kg på en stigning på 15%.

N

æste model er Quattro Platinum der er automatisk og
kan klare campingvogne op
til 2250 kg på 15% stigning
og koster kr. 9.995. Næste model
er Quattro Rhodium som kan flytte 2500 kg ved en stigning på 15%

til en pris på kr. 9.995.Den stærkeste
model er Quattro Diamond som kan
klare 2500 kg på en stigning på 15%.
Prisen for topmodellen er kr. 11.995.
Campingferie.dk har besøgt Slagelse Camping & Outdoor Center for at
høre mere om den nye mover.

Quattro mover flytter din campingvogn

Se filmen hvor Torben Hansen fortæller om den nye mover som han netop har monteret på en brugt campingvogn.

TO 8000

TO 9200

TILBAGEKALDELSE
AF PRODUKT

Markise Thule Omnistor
Thule Omnistor-markiser af typerne TO 8000 eller
TO 9200 med integreret 220 V Nice-markisemotor
fra produktionsperioden juni 2016 til juli 2019.
Du kan også have en berørt markise, hvis din markise
er blevet eftermonteret med en rørmotor, eller hvis
rørmotoren er blevet udskiftet som en del af et eftersyn
i perioden 1. juni 2016 til 31. august 2019.
Alle andre modeller af elektriske markiser eller manuelle
markiser påvirkes ikke.
Hvis den rørformede motor er udskiftet før juni 2016, eller
markisens produktionsdato ligger uden for den berørte
periode, er markisen sikker at bruge, og du behøver ikke
foretage dig noget i forhold til markisen eller motoren.
For mere information, se www.thule.com/recall230V
eller kontakt thule-recall230V@thule.com

Sjællands
største udvalg
af brugte vogne
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Vi køber din vogn ga mdr.
ranti
i ren handel

Værksted
Webshop
v/ Jesper Povelsen
Hovedgaden 532 2640 Hedehusene
Telefon: 89 88 31 26 info@jpcaravan.dk

www.jpcaravan.dk

Åbningstider
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
Lukket
11.00 - 15.00

www.facebook.com/jpcaravan.dk

Mulighed for
tilkøb af 220
volt omformer

Mulighed for
tilkøb af 220
volt omformer

FMT
kølebokse
fåes i
5 str.

Campingstol
Air-Deluxe

Relaxstol
Air-Deluxe

Kr. 749,-

Positionsstol
Air-Deluxe

Kr. 1.698,-

Borde

Kr. 1.158,-

Kapacitet: 32 liter
Vægt: 17,6 kg
Fryser ned til -20oC
Batterivagt
Anti-vibration
Kompressor
Indeholder 12/24v stik

•
•
•
•
•
•
•

Kr. 3.999,-

Kapacitet: 49 liter
Vægt: 16 kg
Fryser ned til -20 oC
Batterivagt
Anti-vibration
Kompressor
Indeholder 12/24v stik

LIGHT bord
130 x 85 cm

Kr. 4.399,-

Kr. 1.598,-

Skabe

Kr. 1.248,-

Q36

Q40

Q55

Q65

Quattro
Diamond

Sammenklappeligt
køkkenskab m/ top

Kr. 1.328,-

de far

Kr. 11.995,-

Kr. 9.995,-

Vores bedste manuelle mover med fantastisk ydelse og styring
i flydende bevægelser (Joystick) på campingvogne op til 2500
kg max vægt, ved 15% hældning.

Quattro
Platinum

Kr. 708,-

Kr. 1.748,-

Nye sp
ænden

Vores bedste automatiske mover med fantastisk ydelse og
styring i flydende bevægelser (Joystick) på campingvogne op
til 2500 kg max vægt, ved 15% hældning.

Quattro
Rhodium

Bord
52 x 65 cm

Se det store udvalg hos din nærmeste forhandler

over
rkeste m

ets stæ

Marked

Kr. 1.578,-

LIGHT ovalt bord
130 x 90 cm

Sammenklappeligt
skab-garderobe m/ top
Q26

Solseng
Air-Deluxe m/ armlæn

Q55

Q36
•
•
•
•
•
•
•

Justerbar
nakkestøtte

Stole og solsenge

ver

O-Grill 500
Kr. 1.798,-

Kr. 9.995,-

En let, elegant og automatisk mover. Flyt nemt campingvogne
op til 2250 kg max vægt ved 15% hældning, med vores
intuitive Quattro-fjernbetjening.

Quattro
Titanium

Kr. 7.495,-

Denne manuelle mover er en legende blandt campingvogne.
Let at bruge, effektiv og kraftfuld, flyt campingvogne på op til
2250 kg max vægt, ved 15% hældning.

Op til 7 års garanti

O-Grill 600
Kr. 2.098,-

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk

O-Grill 900T
Kr. 2.398,-

505FL

Premium

Op til 2000 kg.
For både enkelt– og dobbeltakslede vogne. I kombination med Enduro
Autosteady støtteben kan Enduro 505FL med den unikke ”Finding Level”
funktion nivellere din campingvogn. Med elektrisk tilkobling.
Vejl. pris kr. 12.999,-

Autosteady

Op til 2000 kg.
For både enkelt– og dobbeltakslede vogne.
Leveres med fjernbetjening som kan betjene både
Enduro Premium og Autosteady støtteben.
Med elektrisk tilkobling.
Vejl. pris kr. 11.999,-

Motoriserede 12V støtteben fra
Enduro som nemt betjenes med
fjernbetjening. Fås i versioner
komplet med støtteben og en
version hvor spindel på det
orginale støtteben erstattes af
en motoriseret spindel.
Vejl. pris fra kr. 7.999,-

ECO+ AUTO

Det skarpeste udvalg
af kvalitetsmovere

Op til 1800 kg.
Med elektrisk tilkobling.

ECO+

Op til 1800 kg.
Med manuel tilkobling.

Vejl. pris kr. 9.999,-

Vejl. pris kr. 7.999,-

Enduro
autosteady
automatiske
støtteben

Stilfuldt telt
i kraftig bomuld

Urban Outdoor Hamlet
3 skuffer
Varenr.: 973385
Vejl. pris: 449,-

Urban Outdoor Hamlet
3 skuffer
Varenr.: 973386
Vejl. pris: 599,-

Urban Outdoor telt
Urban Outdoor
Bloomsbury

Ø: 400 x 250 cm
Bomuld
Varenr.: 934560
Vejl. pris: 4.999,-

Træstel
Foldbar med taske
Varenr.: 971270
Vejl. pris: 999,-

Urban Outdoor Sidebord Harlem
Stål
Ø: 46 cm
Varenr.: 971294
Vejl. pris: 149,-

Find nærmeste forhandler på camper.dk

E

Sprayglans
voks
Campingspejle

•
•

Serviceogreparation
afal emærker

•

Viharmas eraf
spændendenytudstyr

•

M

Den hurtige vej til fornyet glans
på vognens glatte overflader

ed ”Sprayglans
overfladen blank og skin- berklud, og overfladen
Voks” fra ALSI
kan poleres efter med en
nende, samt forsegler og
opnår du en hur- beskytter mod tilsmudsren mikrofiberklud. For at
tig og effektiv op- ning. Indeholder ikke sili- undgå at produktet tørrer
friskning afpasser
glatte overflaanbefales det
kone.
Universal,
til mange
biler.
• Velegnet ind,
for caravans
opattilarbej2,5 m bredde.
der.
de på mindre områder af
Stabil
montering på 4 punkter.
• Aerodynamisk
spejlhoved med splint-fri glas.
Nem at anvende
Den innovative samgangen.
– sådan gør du:• Mulighed for
mensætning
af polymeMågenbrug
IKKE benyttes
på
Laver
ingen ridser
eller mærker.
ved bilskifte.
rer fjerner småridser let og Sprayglans rystes grunstærkt tilsmudsede overMonteres
få sekunder. digt før brug. Påfør
Find
mere flader.
info på:
derhurtigt frapå
overfladen.
Ved stærkt tilsmud- Se mere på
www.alsi.dk
efter produktet i et tyndt
Ved stål, krom og ligsede overflader anbefalag på overfladen.www.BRUNSGAARD.eu
Lad vir- les vask med ALSI Camper
nende glatte overflader
ke i kort tid. Skidt og over- Shampoo m. Pleje. Alternafjernes fingeraftryk, støv
skydende produkt fjerm.m.
tivt kan ALSI Auto Shamnes med en ren mikrofiProduktet efterlader
poo m. pleje benyttes.

Hil erødvejen 39 B · 3480 Fredensborg · 48 48 09 70 · www.FredensborgC .dk

Vi har masser af
spændende nyt udstyr

Service og reparation
af alle mærker

ApS

• STOR UDSTYRS AFDELING

ALTID DE BEDSTE PRISER

Skal I have solgt jeres campingvogn!
Vi modtager anvisningsvogne
- RING OG HØR NÆRMERE!

Hillerødvejen 39 B · 3480 Fredensborg · 48 48 09 70 · www.FredensborgCC.dk
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BÜRSTNER

Premio

10

modeller
PREMIO vision 6.0

fra

156.500,-

PLUSPUNKTER

vision 6.0 pakken er inkl. i prisen.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Vægtforhøjelse
Spar
Alufælge
Ca.60%
udstyrspakke
StabilForm støtteben
n
Trækstangsafdækning vision 6.0
Indgangsdør med vindue
Myggenetsdør
Heki II, tagluge
Sædeforlængelse ved opredning
(495 TK+530 TK)
Truma Therme, varmt vand
Blæservarme
El-gulvvarme
TV-holder

Normalpris
Spar ca. 60%
Din pris

Alle os med Bürstner

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ALKO chassis
Stabilisator AKS 3004
Reservehjulsholder i gaskassen
GFK glasfibertag
GFK- glasfiber front og bagende
Serviceklap
Affaldsspand på indgangsdør
Koldskumsmadras
Mini Heki, tagluge
Køleskab 142/86 l. (modelafhængig)
Thetford skylletoilet
Friskvandstank 44 l.
Truma S3004 gasvarmeovn
Røgalarm
Loftslampe med LED spot
Køkkenskuffer m/selvindtræk og soft-close

495 TK/530 TK

30.805,17.105,11.800,-

35.565,20.865,15.700,-

Importør: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820

Se mere her

Tagmonteret Thule
markise med motor
– med Rain blocker
side og front
Peer Neslein har valgt at få en tagmonteret markise (Thule
Omnistor 6300) med motor monteret på sin Knaus Südwind
500 PF. Markisen er 4 meter bred og 2,50 meter dyb.

Tagmonteret Thule
markise med motor
– med Rain blocker
side og front

F

ordelen ved en tagmonteret markise er at jeg stadig
kan bruge teltskinnen og bruge forskellige fortelte på min
campingvogn, fortæller Peer
Neslein og fortsætter.
Nu kan det lyde som ren dovenskab, men jeg flytter meget rundt
når jeg er på campingture og ofte
er jeg et nyt sted hver dag. Så er det
rart med lidt elektrisk hjælp i form
af en elektrisk markise.
Markise er nem og hurtig at køre ud, så det gør jeg selv om jeg skal
videre næste dag.
Rain Blocker side og Front
Jeg har valgt at medbringe en side, en såkaldt Rain Blocker som giver både læ og godt udsyn. Dertil har jeg en front i samme system
som består af en del på 2 meter og
2 andre frontstykker som er 1 meter hver. I alt 4 meter så hele fronten kan være dækket hvis jeg ønsker det.
Jeg har lavet 2 film hvor du på del
1 kan se hvordan min el-markise fungerer. På del 2 monterer jeg
Rain Blocker side og front.

Se filmene til højre >>

MØBLER

Den ultimative High-tech Antenne
•
•
•
•

Modtagelse i top kvalitet
Ekstremt vejrbestandigt
Perfekt til vanskelige modtagelsessituationer
360o signalmodtagelse

STOLE

ROMA
FODSKAMMEL
Kr. 248,-

LUSSO MILANO
Kr. 678,-

QUATTRO MILANO COMFORT FIRENZE
Kr. 738,Kr. 448,-

LUSSO ROMA
Kr. 558,-

MINI TUP STOL
Kr. 218,-

BORDE
WiFi op til:

ZERO CONCRETE
MEDIUM
Kr. 1.198,-

Alt i én - til campingvogne,
autocampere, båd & hus

ZERO CONCRETE
LARGE
Kr. 1.398,-

ZERO CONCRETE
OVAL
Kr. 1.798,-

BAMBOO
LARGE
Kr. 998,-

AMBER - M/ TOP
Kr. 628,-

GRACE - M/ TOP
Kr. 748,-

ZARA - M/ TOP
Kr. 998,-

SKABE

TILLY - M/ TOP
Kr. 528,-

Se det store udvalg hos din nærmeste forhandler

REVO ZIP pose markiser

- LED lamper

Revo Zip 310 inkl. telt
4
belysningsmuligheder

4
belysningsmuligheder

Markise bredde: 310 cm
Telt bredde: 290 cm

Kr. 6.249,-

Revo Zip 400 inkl. telt
Markise bredde: 400 cm
Telt bredde: 380 cm

Blokhus

Kr. 349,-

Kr. 7.149,-

Nibe

Kr. 499,4i1

Overlægger
Kr. 298,-

Bluetooth
højtaler

Als Play

Kr. 349,-

Thy

Kr. 299,Find din forhandler på: www.campingagenten.dk

Højde: 240-280 cm
Dybde: 250 cm

Revo Zip 350 inkl. telt

Markise bredde: 350 cm
Telt bredde: 330 cm

Kr. 6.649,-

Revo Zip 450 inkl. telt

Markise bredde: 450 cm
Telt bredde: 430 cm

Kr. 7.749,-

Skab læ og hygge
LÆSEJL MEGA GRANITE

Det ekstra stabile læsejl til fastliggere.
MEGA Granite læsejl fåes som
både 4- og 6-fløjet.
.

HAVELÅGE TIL LÆSEJL
Havelågen er udviklet til
læsejlet MEGA Granite.

CAMPINGSPISEBORD
Stabilt spisebord skabt til livet
på campingpladsen.
Bordet har et stilrent udtryk
med afrundede kanter og hjørner og let vinklede bordben.
Bordets 4 ben er justerbare i højde og hældning
- ujævnt underlag er derfor ingen hindring.
Stålstellet under bordet kan foldes sammen, så
bordet blot fylder 6 cm, når det er sammenslået.
BORDET FÅES I TO STØRRELSER:
120 x 80 cm og 160 x 90 cm

Se mere på
www.isabella.net

THOR

LOKE

Luksusstol i tre farver.

Den fleksible luksusstol i to størrelser.
LOKE HIGH BACK
LOKE LOW BACK

Højde på ryg: 79 cm

Højde på ryg: 69 cm

Forstå Isabellas
2020 lufttelte
på 2 minutter

Isabella har to serier af fortelte.
Isabella Air og Ventura Air.

Forstå Isabellas
2020 lufttelte
på 2 minutter

Isabella Air Cirrus North 400
Isabella Air Cirrus North
400 er årets store nyhed fra Isabellas. Det har front og sider i Isabellas egen gennemfarvede og åndbare
Isacryl tekstil. Taget er i det velkendte Isaroof tagtekstil, og stangsættet er luftkanaler med det nye fleksible IsaAir luftsystem, som kun skal
pumpes op ét sted.
Air Cirrus North 400 har et bundmål på: 400 x 275 cm, teltet vejer 35,5
kg og ekstraudstyr er Air Annex
(250 x 250 cm), termoloft og monterbart gulv.
Ventura Air fortelte har front og
sider i IsaLite (coated polyester), tag
i Isaroof light (polyestervare efterbehandlet med 2 lag åndbar akryl),
Advanced Air System (stangsæt af
luftkanaler) og aluminium støttestænger i to modeller.

Isabella Air Cirrus North 400

Ventura air Trinus W400

Forstå Isabellas
2020 lufttelte
på 2 minutter

Ventura air Cito W350
Ventura air Trinus W400 har et
bundmål på: 400 x 260 cm, teltet vejer 34 kg og ekstraudstyr er monterbart gulv.
Ventura air Cito W350 har et
bundmål på: 350 x 260 cm, teltet vejer 31,2 kg og ekstraudstyr er aluminium støttestænger og monterbart
gulv.
Ventura air Vivo W300 (og Vivo W300H) kan bruge til både
campingvogn og autocampere). Det
har et bundmål på: 300 x 260 cm, teltene vejer 22,4 og 23 kg. Ekstraudstyr er monterbart gulv.

Ventura air Simplex W320
(og Simplex W320L)

Ventura air Simplex W320
(og Simplex W320L) kan bruge
til både campingvogn og autocampere). Det har et bundmål på: 320 x
350 cm, teltene vejer 28,5 og 29 kg.
Ekstraudstyr er 150 cm dybt solsejl
og vulst til freestander-mulighed.
Isabella producerer også traditionelle fortelte, del-, special og helårsfortelte samt et stort program af udstyr, tilbehør og fritidstøj.
Se mere på www.isabella.dk eller besøg din lokale Isabella forhandler

Ventura air Vivo W300
(og Vivo W300H)

Bioboy

Fjerner sorte striber
– og meget andet

Biologisk rengøring
Rengør og polerer på én gang

Camper
Shampoo m. pleje

Vask næsten uden brug af vand
Rengør og beskytter på én gang.

Find din nærmeste forhandler på:

CF Maj 2020

www.alsi.dk/bioboy

ruligheder
når du ude på farten

Altid 10-15 Fritidsbiler på lager
Priser fra 463.900,-

Super høj kvalitet total gennemført
Lave driftsudgifter, Høj brugsværdi



GAS ALARM Priser fra 499.900,Ny serie fra Hymer Europas førende
ENSOR
Gennemført indretning

Enkel og velfungerende
indretningALARM
PROFESSIONEL
KULILTE
En rigtig
god
begynder
serie
- TIL ALM. BATTERIER
- NEM MONTERING
Alle vores modeller er fra 5,40 til 6,40 meter
Lav grøn
ejerafgift og alle tilSTANDARD:
lille kørekort
- OVERHOLDER
- EN50291
Se filmene på vores

NÆRMESTE CAMPINGFORHANDLER
Kig forbi Haslev
ER
PÅ JEPOTECH.DK
Vi tager gerne din autocamper/personbil i bytte
dsbiler.dk

CF Maj 2020

KULILTE
ALARM
Priser fra 436.000,-

CF Maj 2019

ARD:



Kan leveres med 4 sovepladser

Satelitovervågning af dine værdier

Solar
campinglampe
Grøn energi på campingturen

Solar
campinglampe
skydække kan sagtens oplade lampen fuldt op, men ved gråvejr oplades lampen ikke fuldt, men kan stadig virke i rigelig tid gennem natten.

Tekniske specifikationer.:

En stabil og miljørigtig camping
lampe i høj kvalitet, udført til brug i
alt slags vejr.

E

n lyskilde der går i takt med
den grønne bølge, få plads til
lys alle steder uagtet strømkilder. Spar mange penge på
strøm og anlægs investeringer, samt let belastningen på miljøet.
Lampen monteres nemt med det
medfølgende 3-benede jordspyd og
kræver ikke strøm og kan stå ude
i alt slags vejr. Lampen er specielt
velegnet til oplysning af udendørs
arealer og til steder hvor det ikke er
muligt at fremføre strømkilde.
Lampen lyser med en kraftig LED
kilde og har en levetid på mere end
50.000 timer. Lampen kræver ingen
vedligeholdelse og er udført i kraftige materialer, der er flot designet så
den passer ind stort set alle steder.
• På Campingturen
• Til fastliggere
• Til sommerhuset
• Til villaen
• Til Havekolonien
• Gangarealer, pladser

• Solar Panel: 9V/5,5W Monokrystalinske solceller klasse A
• LED Pærer: 3,5W 10*18 Mil Epistar chip
• Lysflow: 385lm – 420lm
• Lys farve temperatur: 3000K –
7500K
• Lys Vinkel: 120 grader
• Batteri: 6,4V, 5Ah LifePO Lithium
• Afladningstid (Brugstid): 23 Timer
• Opladningstid: 6 – 14 timer (Afhængig af sol indstråling)
• Materialer: 6063 Aluminium PC
• Arbejdstemperatur: -25´til +55´
• Netto vægt: 3,5 Kg.

Camping lampen er udført i aluminium og lampedelen i slagfast plast.
Yderligere information
Lampen kan bruges i temperaturer
fra – 25´C til + 55 ´C. Lampen er IP65 jepotech.dk
godkendt og kan derved stå ude i
alt slags vejr. Solcellerne er indbygget i toppen af lampen og er af typen Monokrystalinske celler med en
levetid på op til 25 år. LED pæren er
af typen Bridgelux Epistar med en
levetid op til 50.000 timer.
Monokrystalinske solceller er effektive og holdbare. De er kendetegnede ved at være mørkeblå eller sorte. De er oftest på sort baggrund og
med sort ramme. Der er blanke “tråde” imellem de enkelte celler. I monokrystallinske solcellepaneler er alle solcellerne skåret ud af den samme siliciumkrystal.
Campinglampen tænder selv ved
mørkets frembrud og slukker ved
solopgang. Lampen kan lyse ved
fuld opladning i op til 15 timer. En
fuld opladning klares på kun 6 timer ved fuld solskin. En normal
dansk sommerdag med vekslende

Ring og bestil

en vask
af din campingvogn/
autocamper

Man kan jo komme i en situation hvor man ikke selv
har mulighed for at vaske sin campingvogn.

S

så kan man ringe til Brian
Frigaard der driver firmaet
serviceteamdanmark.dk,
som bl.a. vasker campingvogne og autocampere, vel at mærke der hvor den holder. Og det skal

helst være på Lolland, Falster, Møn
og Sjælland. Brian driver nemlig et
mobilt rengørings firma med speciale i en række ting, bl.a. vask af
campingvogne og autocampere.
At rense fliser er en anden af hans

mange andre specialiteter.
Campingferie.dk ringede og bestilte en vask af vores Knaus campingvogn.
Du kan læse mere om priser
m.m. på hjemmesiden

serviceteamdanmark.dk/mobilvask-af-campingvogne

Der sprøjtes med skum og vaskes.

Så er vognen vasket og flot igen.

Taske, rygsæk,
køleboks og stol

Standley er en nyopstartet virksomhed og de har netop
lanceret unikke rygsække, der er er lavet til folk, der kan
lide at rejse, slappe af og udforske sine omgivelser.

Taske, rygsæk,
køleboks og stol

F

irmaets vision er at få folk til at se
flere solnedgange end TV. De varme
måneder er for alvor på vej, så det
varer ikke længe førend alle grønne områder og strande vrimler med
unge mennesker (med ansvarlig afstand,
selvfølgelig!).
Vores tasker er også oplagte at medbringe på festivaler, Beach parties, Camping,
picnics samt andre musik og udendørs arrangementer i det hele taget.

LeanBag

Vores taske LeanBag er helt unik idet man
også kan bruge den som en stol. Vores taske SplitBag er en kombination af en rygsæk og køletaske i ét (der kan være op til
24 dåser i tasken).
I februar vandt vores LeanBag prisen for
"bedste og mest innovative design 2020"
på verdens største rejsemesse i USA "The
Travel Good Show".

Yderligere information:
Katja Mikkelsen
Head og Sales
Standley, Copenhagen
Standley.dk
Tlf. +45 27 28 94 00

De tre populæreste størrelser af

kassevogne
(autocampere)

D

e fleste autocampere af
kassevognstypen er bygget
i Fiat Ducato kassevogn.
Kassevognen produceres
også af Peugeot og Citroen. Derfor ser de meget ens ud. Det
er især de tre modeller med en udvendig længde på 541, 599 og 636

cm som anvendes. Der er undtagelser, ligesom der er andre producenter på markedet, f.eks. Ford, Mercedes, Renault og VW.
Her kan du se to modeller i hver
størrelse og en enkelt alternativ fra
Mercedes. Alle modeller, minus Kabe Van, kunne købes hos forhand-

lere i Danmark ved redaktionens
deadline.
Du kan se mere om de nævnte og
andre 2020 autocampere på

www.autocampernyt.dk

Kassevogne

Benimar
Benivan
104 UP
Sovepladser:
Seng/senge:
Totallængde:
Totalbredde:
Køreklar vægt:
Totalvægt:

3
Dobbeltseng og
opredning
541 cm
205 cm
2.785 kg
3.300 kg

Kassevogne

HymerCar
Free 540
Sovepladser: 		 3
(u/tagboks)
Seng/senge:
Dobbeltseng og
opredning
Totallængde:
541 cm
Totalbredde:
208 cm
Køreklar vægt:
2.740 kg
Totalvægt:
3.300 kg

Kassevogne

Carado
VLOW600
Sovepladser:		3
Seng/senge:
Dobbeltseng og
opredning
Totallængde:
599 cm
Totalbredde:
205 cm
Køreklar vægt:
2.700 kg
Totalvægt:
3.500 kg

Kassevogne

Hobby
Vantana
K 60 FT
Premium
Sovepladser:
Seng/senge:
Totallængde:
Totalbredde:
Køreklar vægt:
Totalvægt:

3
Dobbeltseng og
opredning
599 cm
205 cm
2.910 kg
3.500 kg

Kassevogne

Sun Living
V 65 SL
Sovepladser:
Seng/senge:
Totallængde:
Totalbredde:
Køreklar vægt:
Totalvægt:

4
Enkeltsenge og
opredning
636 cm
205 cm
2.781 kg
3.500 kg

Kassevogne

Bravia 636
Trend
Sovepladser:
Seng/senge:
Totallængde:
Totalbredde:
Køreklar vægt:
Totalvægt:

4
Enkeltsenge og
opredning
636 cm
205 cm
2.940 kg
3.500 kg

Kassevogne

Kabe Van
LB
Sovepladser:		4
Seng/senge:
Enkeltsenge og
opredning
Totallængde:
697 cm
Totalbredde:
202 cm
Køreklar vægt:
3.450 kg
Totalvægt:
4.100 kg

2020 modellerne
Du vil blive overrasket

Kvalitet - Design - Sikkerhed - Pålidelig - Pris

Se udsnit af populære indretninger

Amphitryon 997

Tessoro 483

Sport 363

Benivan 116 UP

Konstruktion uden træ og med fantastisk isolering

Find din nærmeste forhandler på www.campingagenten.dk

MED DIN NYE

CaraCompact

- KAN DU REJSE HEN, HVOR PEBERET GROR !

FRIT VALG

KR.

638.900,Inkl. afgift, moms og

Masser
af udstyr

600 MF

Den „stærke“ autocamper CaraCompact EDITION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airbag
Elektrisk justering og opvarmede sidespejle
Højdejustering af passagersæde
Klimaanlæg (manuel) i førerkabine
Pilotsæder for fører og passager (drejbare)
Beklædning på sædekasse
Fartpilot
Isoleret og opvarmet spildevandstank
Myggenetsdør i bodelen
Medi-Heki 700x500 mm
Radio All in One Pioneer
Lakeret kølergrill
DAB PLUS /FM antenne
Head Up display
Alufælge 16”
Rat og gearknop i læder

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oplukkelig vindue i front/top
Ombygning fra enkelt til dobbeltsseng (MEG)
Garagedør i førerside (kun MEG)
CP-Plus betjeningspanel til varmeanlæg
Truma iNet-System
Ambiente belysning
2x USB stik (ved siddegruppen og sengen)
TV-holder
Markise 405 x 250 CM
Oyster 80 premium antennesystem med 21,5” TV
(udelukker klimaanlæg på taget)
Vandfilter BWT
Stikdåse i garage
Bakkamera
Dæktryksmåler

Full-LED forlygter
Hæve/sænkeseng
som standard

600 MEG

Billederne kan være vist med ekstraudstyr, som ikke er standard i Danmark.

CaraCore

OG ALLEREDE HELINTEGRERET.

Fra kr.

NY

Dynamisk og
innovativt design

NY

NY I FAMILIEN

CaraCore

lev. omk.

649.900,Inkl. lev.

Oplev

6

NØGLE
FUNKTIONER

Alle os med Weinsberg

Ny klasse. Her får du meget
for pengene

omk.

2020

Head-up display som tilvalg
70 cm bred indgangsdør

Agent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820

Weinsberg autocamperforhandlere:
PB Scandi-Mobil A/S, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 1581
Camping-Specialisten ApS, 8600 Silkeborg, tlf. 9712 5366

Ferien STArTer HoS Søren VI HAR NU EGET VÆRKSTED
Vi klarer alle former for repara�oner

Vi hjælper med at gøre skader op og
laver det for alle forsikringsselskaber
Vi reparerer campingvogne, Camp-let,
trailere og autocampere
BrUGTe fra kr.

44.990,-

749,-

F.eks.
ed
kr. pr. mån
g
udbetalin
i
ved

0 kr.

Kom og se vore
brugte Camp-let

HUSK: Åbent

Gastest – Fug�est – Mont. af solceller – Movere
Ba�eri – EL stø�eben – Markise – Cykelholder
Antenne – Klima/aircon – Udski� af tagluger osv.
Kontant værkstedet på tlf. 97 16 14 18
mellem 9-12 på hverdage

også på helligdagene

Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9
7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk

Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9
7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk

FERIEN STARTER HOS SØRENS CAMPING
Campingferie har altid været et hit. I år mere end nogensinde. Kig ud til Sørens Camping og se de mange muligheder. Nyt eller brugt.
Adria Adiva
502 DT 2005

UDEN
UDBET.

Westfield Discovere
Be Smart-serien med fodstøtte

m/3 køjer
KUN 49.990,Udbetaling 0,Pr. md. fra kun

1 stk. 999,- 4 stk. 2996,

SPAR 1.000 KR.
Så længe lager haves

970,-

Wilk Vida 450
HTD 2011

Velholdt vogn.
KUN 99.990,Udbetaling: 20%
Pr. md. fra kun

1.024,-

AF
TOPPEN !
POPPEN

Se vores STORE udvalg i
Walker kvalitets fortelte

SPAR 12.000 KR

Walker har bare så mange flere finesser - og
så er det kvalitet og design så det batter!
Kom og oplev fx. Palladium 825
med Easy-door, så døren
nemt placeres præcis hvor
det passer dig bedst.

Camp-let Premium 2017
DEMO UDSTILLINGS MODEL

KUN 59.900,-

Priser fra kun 17.476

Ny pris kr. 71.900,-

2010 TEC 410 TK
Travel Bird

SPAR 1.000 KR:
500/750 kg trailer

FRA KUN 4.495
+ nr. plade

SØRENS

LET vogn 1.000 kg
KUN 69.990,Udbetaling: 20%
Pr. md. fra kun

826,-

Camp-let Royal
Adventure

UDEN
UDBET.

CAMPING

2013 model.
KUN kr. 49.990,Udbetaling 0,- kr.
Pr. md. fra kun

970,-

TEGLVÆNGET 7
7400 HERNING
TFL. 97 16 14 18 www.scamping.dk

Få en besked
hvis nogen flytter
din campingvogn/
autocamper

Hvis du vil sikre din
campingvogn eller
autocamper så du får
besked hvis nogen
prøver at flytte den,
så kan denne GPS
Tracker JepoTech
være en god ide.

D

er er tale om en smart flytbar GPS
Tracker med indbygget batteri, som
kan holde op til 150 dage på en opladning. Alarmen har en kraftig
magnet indbygget så den kan sættes fast på steder hvor der er jern, f.eks under
vognen på chassiet hvor den ikke ses. Alarmen er ikke vandtæt, men stænktæt, så når
du kører med vognen kan du blot tage den
af og flytte den ind i campingvognen.
GPS Trackeren alarmerer via App, opkald & SMS med direkte link til f.eks GOOGLE MAPS med position, når enheden bevæger sig udenfor dens Geofence, som du selv

Få en besked
hvis nogen flytter
din campingvogn/
autocamper

markerer når du bruger alarmen. Trackeren kæver mobilabonnement med tale og data så
den kan sende dig en besked vis
sms.
Alarmen er indstillet så den
går i dvale i løbet af 10 min så
længe den befinder sig inden for
det Geofence som du har markeret. På denne måde holder det
indbyggede batteriet i 3 måneder. Den kan ikke trackes, når
den er indenfor sit Geofence.
Hvis der opstår bevægelser/rystelser eller vognen flyttes vågner alarmen af dvale og
sender dig en besked. Har du
en smartphone med internetadgang kan du nemt og hurtigt se,
hvor din GPS Tracker er, og derved også hvor dit køretøj befinder sig. Du får ligeledes en besked hvis alarmen føler batteriniveauet er blevet for lavt.

Enheden kan også trackes via
App som findes til Android &
IOS, hvor du har mulighed for at
logge på og følge din GPS Tracker. Se mere her:

Enheden:

• Skal ikke tilsluttes køretøjet
• Kan lades op
• Kan trackes via app eller www.
lkgps.net
• Bruger simkort med 3G netværk
• Alarmerer med SMS, opkald &
via appen (Har Indbygget mikrofon som kan aktiveres via
app)
• Alarmerer hvis enheden kommer udenfor dens Geofence
• Alarmerer hvis den fjernes fra
sin magnetiske placering
• Alarmerer ved rystelser
• Alarmerer ved lav batteristand
• Måler 120x65x32

Se film med GPS Tracker fra JepoTech:

Weber Connect
smart grilling hub
Den personlige grillguide

Her kommer sommerens must have til alle, som er vilde
med at grille. Der er trods alt omkring 35%, som ofte
griller i hverdagen i de danske hjem og ikke mindst på
Campingferie. Nu bliver hverdagsgrill endnu lettere.

Weber Connect
smart grilling hub
Den personlige grillguide

M

ed 65 års erfaring indenfor grill i bagagen, træder
Weber nu ind på smart grill
teknologiscenen med et
app-styret grilltermometer. Weber
Connect Smart Grilling Hub.
Den nye Weber-grill teknologi passer til en hvilken som helst grill
og har blandt andet disse smarte
funktioner:
• Doneness (færdighedsgrad): Få
notifikationer på mobilen, når
grillmaden har ønsket/præinstalleret stegningsgrad.
• Flip & Serve (vend & server): Få
notifikationer på mobilen, når
grillmaden skal vendes og/eller
serveres.
• Food Readiness Countdown (færdighedsnedtælling): Ha’ altid styr
på, hvornår grillmaden er færdig.
Følg med på nedtælleren direkte
på din mobil.

Fakta om Weber Connect
Smart Grilling Hub:
• Temperaturføler til kerne temperatur
• Temperaturføler til grilltemperatur
• Plads til fire følere i alt
• USB-genopladeligt batteri
• Kan bruge med Wi-Fi og bluetooth
• Gratis IOS- og Android app
• LED-display med 9 segmenter
• Indbygget magnet
Læs mere her:

www.weber.com

• Step By Step Grilling Assistance (Grill-assistent): Få assistance
til alt fra grill-indstillinger inden
start over lækre grillopskrifter, til
hvornår maden skal w så er den
perfekt. Hver gang.
• Remote Wi-Fi & Bluetooth Access (wifi & bluetooth opkobling):
Få alt data fra Webers grilling hub
på din telefon eller andre devices
som tablet, smartur eller andet.
Vejl. udsalgspris:

999,00 kr.

Undgå SORT skærm

Skift til TRIAX UFO 170 antenne
Vil du kunne se TV efter 2. juni 2020 i campingvognen?

Den danske campingsommer står for døren,
men det samme gør signalændringer af TV-signalerne.
De skifter nemlig i Danmark, og derfor skal også antennen i campingvognen være klar til de nye 700 MHz DVB T2 signaler.
TRIAX UFO 170 er designet og udviklet, så den er perfekt til campingvognen og samtidig giver dig de optimale antenneforhold til nyheder, underholdning og afslapning.

Vi gør det let for dig at nyde din campingtur…
TRIAX UFO 170 Digital







Modtager FM/VHF/DAB/UHF signaler
4G/LTE 700 Protected
En lille og diskret antenne.
Antennen er overfladebehandlet, så den kan modstå vand- og vejrpåvirkninger
Ideel og fleksibel løsning til campingvognen

Læs mere om signalændringerne på Kulturministeriets hjemmeside Sortsignal.dk

triax.dk

TELTE TIL
HELE FAMILIEN

Alle telte er
med tæppe &
presenning

OPPUSTELIGE TELTE - Priser fra 4.795,-

Studland Classic Air

Studland Air

Hayling Classic Air

Størrelser: 6 & 8
Solsejl, netvistibule & anneks
kan tilkøbes

Størrelser: 6 & 8
Solsejl, netvistibule & anneks
kan tilkøbes

Størrelser: 4 & 6
Solsejl, netvistibule & vestibule
kan tilkøbes

Hayling Air

Wittering Air

Brean Air - Fåes i Classic

Størrelser: 4 & 6
Solsejl, netvistibule & vestibule
kan tilkøbes

Størrelser: 4 & 6

Størrelser: 3 & 4
Solsejl kan tilkøbes

TELTE MED STÆNGER - Priser fra 649,-

Watergate

Hayling

Wittering

Størrelser: 6 & 8
Solsejl kan tilkøbes

Størrelser: 4 & 6
Vestibule kan tilkøbes

Størrelser: 4 & 6

Brean

Mersea

Brighton

Størrelser: 3 & 4

Størrelser: 3 & 4

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk

Størrelser: 2, 3, 4 & 5

Forstå Kampa
Dometics
2020 program
på 2 minutter

Tænker du at nyde din ferie herhjemme i Danmark eller håber du på at komme
til udlandet? Østsjællands Camping Center kommenterer situationen:

R

igtig mange af modellerne
fås i en bredde på 200, 260,
330 og 390 cm. Andre modeller fås i en bredde på 300, 400
og 500 cm. Derudover er der specialmodeller til Adria Action og Pop
Up telte til Eriba Touring og tilsvarende vogne. Der er enkelte andre
bredder. Teltdybden afhænger af
modellen.
Kampa benytter sig af fire forskel-

lige tekstiler. Kampa beskriver dem
således:
• Weathershield™ All-Season robust, åndbart og perfekt til lune
himmelstrøg og for fastliggere.
• Weathershield™ Pro er Kampa
Dometics mest anvendte tekstil.
• Weathershield™ 150D er et letvægtsmateriale som meget let,
holdbart og vejrbestandigt.
• Weathershield™ PVC er meget

Kampa Dometic
Leggera Air 260 (Nyhed)
Bundmål: 260 x 240 cm,
Weathershield™ 150D,
teltvægt: 11,2 kg.

stærk, vandtæt, holdbar og udviklet til vintercamping.
Kampa Dometic har også fortelte
til autocampere, Vans, Kassevogne,
SUV’er samt et stort udstyrs- og tilbehørsprogram. Se mere på
www.dometic.com/da-dk/dk eller besøg din lokale Kampa Dometic
forhandler

Forstå Kampa
Dometics
2020 program

Kampa Dometic
Rally 260 (m/stangsæt)
Bundmål: 260 x 250 cm,
Weathershield™ 150D,
Teltvægt: 16,6 kg

Kampa Dometic Rally
Pro 260 (m/stangsæt)
Bundmål: 260 x 250 cm,
Weathershield™ Pro,
Teltvægt: 19 kg.

Forstå Kampa
Dometics
2020 program

Kampa Dometic Rally
Air Pro 260
Bundmål: 260 x 250 cm,
Weathershield™ Pro,
teltvægt: 21,2 kg

Kampa Dometic Rally Air
All Season 260 (Nyhed)
Bundmål: 260 x 250 cm,
Weathershield™ All-Season,
teltvægt: 28,0 kg.

Forstå Kampa
Dometics
2020 program

Kampa Dometic Club
Air Pro 330 (Nyhed)
Bundmål: 330 x 275 cm,
Weathershield™ Pro,
teltvægt: 26,1 kg.

Kampa Dometic Club Air
All-Season 330 (Nyhed)
Bundmål: 330 x 275 cm,
Weathershield™ All-Season,
teltvægt: 35,9 kg.

Forstå Kampa
Dometics
2020 program

Kampa Dometic
Winter Air PVC 260
(Nyhed)
Bundmål: 260 x 180 cm,
Air PVC, teltvægt: 29,5 kg

Kampa Dometic Mobil
Air Pro 361/391(Nyhed)
Bundmål: 395 x 250 cm,
Weathershield™ Pro,
teltvægt: 26,1 kg

MEST ERFARING INDEN
FOR LUFTTELTE
Sæson
tilbud

ACE AIR ALL-SEASON 400

CLUB AIR
FÅES I PRO OG ALL-SEASON
Dybde: 275 cm
Længder: 330, 390 & (450 - kun i Pro) cm

MOBIL AIR PRO
SPECIALDESIGNET TIL ADRIA ACTION

Dybde: 250 cm
Længde: 361/391 cm

LEGGERA AIR

LUFTFORTELT PÅ UNDER 8 KG
Dybde: 240 cm
Længder: 220 & 260 cm

ET LUFTFORTELT TIL HELE ÅRET
Dybde: 300 cm
Længde: 400 cm

GRANDE AIR

FØR: Kr. 17.339,-

NU: Kr. 12.495,+ GRATIS TÆPPE
SPAR: Kr. 4.449,-

RALLY AIR

FÅES I PRO OG ALL-SEASON
Dybde: 300 cm
Længder: 330 & 390 cm

FÅES I PRO OG ALL-SEASON
Dybde: 250 cm
Længder: 200 , 260 (All-Season), 330 & 390 cm

ACE AIR PRO

AIR BREAK, LÆSEJL I LUFT

PERFEKT FRA ALLE VINKLER
Dybde: 300 cm
Længder: 300, 400 & 500 cm

FÅES I PRO OG ALL-SEASON
Med 3 eller 5 fløje

S: 235-250 cm
L: 250-265 cm
XL: 265-280 cm
XXL: 280-295 cm

RALLY AIR 330 (Dybde: 250 cm)
DET ULTIMATIVE DRIVE AWAY FORTELT

Fåes i Pro og AII-Season
Længder: 260, 260 VW, 330 & 390 cm
Skinnehøjde: 220-300 cm (260 VW: 180-225 cm)

CROSS AIR

RALLY AIR PRO (Dybde: 260 cm)

FÅES OGSÅ SOM VW T/G
Dybde: 300 cm
Skinnehøjde: VW(180-210), L(205-235) &
XL(230-295) cm

CAMPINGLIVET ER ÆNDRET FOR ALTID

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk

Designet til montering på udrulningsmarkise
Længder: 260 & 330
Skinnehøjde: S, L, XL & XXL

CaraOne

SPÆKKET MED UDSTYR TIL MARKEDETS BEDSTE PRISER

10 ÅRS
TÆTHEDSSIKRING

6 KAMPAGNEMODE
LLER
Fra KR.

128.900,Priserne er inkl. lev.om

k.

SE VIDEO
CaraOne kampagneudstyr:
400 x 400 glasklar tagluge

Kasette kombirullegardin

Alufælge

Køleskab 107 l (550 QDK 190 l)

Ambientebelysning

Lameludtræk ved enkeltsenge

Baldakin med belysning i køkken

Midi Heki tagluge

Blæservarme

Myggenetsdør

Dometic keramisk kassettetoilet

Serviceklap

El-gulvvarme

Støddæmpere

Friskvandstank 45 l

Truma Therme, varmt vand

Frontrude (450 FU, 480 EU, 550 QDK)

Trækstangsafdækning

Gasvarmeovn Truma 3004

Vægtforhøjelse til

GFK glasfibertag

1.300 kg /1.500 kg

390 QD

390 PUH

450 FU

480 EU

HÆVESENG

128.900,-

153.900,-

Alle os med Weinsberg

540 EUH

...

...

.........................................................................................................................................................................

550 QDK

HÆVESENG

149.900,-

155.900,-

www weinsberg.dk

183.900,-

169.900,-

Agent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820

På billederne kan der være ekstraudstyr
som ikke er standard i Danmark.

- En vogn til ethvert behov
På vej til friheden

Alba 486 DK

Alba 400 Norline

Med Air-condition

Med masser af ekstraudstyr, så spørg din forhandler

Kampagnepris: 112.900,-

5,9 x 2,1 m

6,7 x 2,3 m

Kampagnepris: 139.900,-

Inkl. Lev.omk. og nummerplade.

Inkl. Lev.omk. og nummerplade.

Antares Style 410 Norline

Artica 490 Norline

Med masser af ekstraudstyr, så spørg din forhandler

Kampagnepris: 145.900,-

5,9 x 2,3 m

Med Air-Condition

Kampagnepris: 189.900,-

Inkl. Lev.omk. og nummerplade.

Inkl. Lev.omk. og nummerplade.

Artica 492 Norline

Allegra Optima 520

Med Air-condition

Kampagnepris: 189.900,-

Inkl. Lev.omk. og nummerplade.

Med Air-condition

6,75 x 2,3 m

Kampagnepris: 259.900,-

Inkl. Lev.omk. og nummerplade.

Find din nærmeste forhandler på www.campingagenten.dk

6,75 x 2,3 m

Sprin

g editi
on

7,2 x 2,3 m

10 gode
begyndervogne

Campingvogne for nye campister

E

r familien kommende campister er der mange ting I
skal tage stilling til. Bare det
at finde den rigtige campingvogn kan være en meget spændende opgave. Måske kender I campinglivet i forvejen eller
måske er i blevet inspireret af venner og bekendte. Så vil de helt sik-

kert hjælpe med viden og erfaringer. Men husk nu på, at den endelige beslutning er altid jeres egen.
For at vise nogle af mulighederne, har vi fundet 5 familievogne og
5 egoistvogne (til par som camperer alene) der alle stod ved en af de
danske forhandler ved redaktionens deadline.

Familievogne:

Læs de sidste 40
udgaver af
Campingbladet.dk
ganske gratis:

campingbladet.dk/campingbladet

Se 75 nye campingvogne fra 2020
I kan også se mere om mere end
75 nye campingvogne årgang
2020 på Campingferie.dk: campingferie.dk/2020/02/19/
faa-et-samlet-overblik-campingvogne-og-udstyr-fraaargang-2020

Danmarks største bog
om camping

Evt. link til ”bogen”: Camping håndbog for campister
campingferie.dk/2019/01/12/
haandbog-for-campister300-sider-informationer-ogbilleder

Caravelair Alba
486 Family

10 GODE BEGYNDERVOGNE – CAMPINGVOGNE FOR NYE CAMPISTER

Familievogne:

Bürstner Premio
Life 490 TK

Familievogne:

Hobby OnTour
470 KMF

10 GODE BEGYNDERVOGNE – CAMPINGVOGNE FOR NYE CAMPISTER

Familievogne:

Weinsberg
CaraOne 550 QDK

Familievogne:

Adria Altea 542 PK
Supreme Edition

10 GODE BEGYNDERVOGNE – CAMPINGVOGNE FOR NYE CAMPISTER

Egoistvogne:

T@B 320

Egoistvogne:

Adria Action
361 LH

10 GODE BEGYNDERVOGNE – CAMPINGVOGNE FOR NYE CAMPISTER

Egoistvogne:

Bürstner Premio
Life 480 TL

Egoistvogne:

Caravelair Antares
Style 470

10 GODE BEGYNDERVOGNE – CAMPINGVOGNE FOR NYE CAMPISTER

Egoistvogne:

Knaus Sport
450 FU

Ferien STArTer HoS Søren

“SOV TRYGT”
TRIPLE GAS ALARM™
PROFESSIONEL GAS ALARM
MED EKSTRA SENSOR
OVERHOLDER STANDARD:
EN55032
EN55024
EN50270

KULILTE ALARM

nYe fra kr.

49.895,-

PROFESSIONEL KULILTE ALARM
TIL ALM. BATTERIER

BeMÆrK:
næsehjul og alufælge er inkl. i prisen

NEM MONTERING

EN50291

SE MERE HOS DIN NÆRMESTE CAMPINGFORHANDLER
ELLER PÅ JEPOTECH.DK

CF Maj 2020

OVERHOLDER STANDARD:

854,-

F.eks.
ed
kr. pr. mån
g
udbetalin
i
ved

0 kr.

Kom og se Camp-let programmet
opstillet i butikken
HUSK: Åbent
også på helligdagene

Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9
7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk

VEGA
LILLE LET
REJSEVOGN
fra KUN kr. 65.800,-

Perfekt til:
•
•
•
•

Små biler
Weekendturen
Miniferien
Fisketuren

Inkl. lev.omk.

VEGA er for dig med en aktiv livsstil.

Brug den som rejsevogn, eller som base i fritiden når
du bruger tid på din hobby både om sommeren og om
vinteren. Vælg mellem 2 størrelser og 5 grundrids.

For kr. 6.000,- får du SILVER-Pakken:

For kr. 2.000,- får du GT-Pakken:

• Alufælge
• Silver karosseri
• Silver Edition streamers
• Tonede ruder
• Dometic tagluge (model 365)
• Hynde- og gardinstof som GT-Edition

•
•
•
•
•

VEGA campingvogn

campingvogn.dk

Helhvidt karosseri
GT-design
Tonede ruder
Spec. gardiner/hynder
Lyse farver på væg- og loftbeklædning

Importør: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820

Al�d stort udvalg
i skønne campingl
i
t
r
a e!
l
K
vogne på lagerdin feri
100.000,-

190.000,-

140.000,-

125.000,-

120.000,-

110.000,-

100.000,-

140.000,-

90.000,-

85.000,-

80.000,-

80.000,-

70.000,-

60.000,-

50.000,-

40.000,-

Ca. priseks. excl. lev.

Ca. priseks. excl. lev.

Ca. priseks. excl. lev.

Ca. priseks. excl. lev.

Ca. priseks. excl. lev.

Ca. priseks. excl. lev.

Ca. priseks. excl. lev.

Ca. priseks. excl. lev.

Ca. priseks. excl. lev.

Ca. priseks. excl. lev.

Ca. priseks. excl. lev.

Ca. priseks. excl. lev.

Ca. priseks. excl. lev.

Ca. priseks. excl. lev.

Ca. priseks. excl. lev.

Ca. priseks. excl. lev.

FERIEN STARTER HOS SØREN
Kom og se det STORE udvalg i
lu�-fortelte - og det store udvalg af • Man-fre kl. 10-17
Walker telte.
• Lør kl. 10-14
• Søn kl. 10-16
66 brugte telte på lager

Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9
7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk

Stort udvalg af nye 2020 modeller fra HOBBY,
FENDT, DETHLEFFS, POLAR og T@B
Altid mere end 70 nye vogne på lager

Feks. denne nye model fra Hobby DK-Line specielt lavet til det danske marked.
Vi har fået lavet et begrænset antal af dette vidunder – DK LINE.
Vognen kommer i to modeller 495 UL og 560 KMFe.

Kun
179.950,-

HOBBY
I NYT
OUTFIT

Kun
206.950,-

Inkl. lev.omk & nr.plade.

Inkl. lev.omk & nr.plade.

Hobby 495 UL DK-Line med to enkeltsenge
m/udtræk mellem sengene så der også bliver
plads til børnebørnene

Hobby 560 KMFe DK-Line med dobbeltseng,
køjer og rundsiddegruppe

Inkl. gulvtemperering og TV-holder.
Sengeudvidelse, rundsiddegruppe, alufælge (valgfri totalvægt 1500-1600 el. 1700 kg uden merpris).

”Hinshøj” læsejl
produceret hos Isabella
Super lækkert og mega flot
læsejl fra Isabella – i det bedste
acryl materiale og i flot
blå farve.
Str. 130 x 460 cm.

999,-

Normalpris: 1.800,-

Portal foldestol.
Model: Tom.
Leveres i opbevaringstaske. Mål, foldet: D22 x
B24 x H87 cm.
Max. belastning: 120 kg.
Vægt: 2,9 kg.

199,-

Normalpris: 298,-

Inkl. alufælge, gulvtemperering, brusearmatur
og TV-holder (valgfri totalvægt 1500-1600 el. 1700 kg
uden merpris).

Annex 220,250,300
Find det annex der passer
til dit fortelt. Alle Isabella
annexer er udstyret med en
ekstra lynlås, så forteltets
gavlpanel kan anvendes
som skillevæg.

2.995,-

Normalpris: 4.845,-

Isabella Balder dark foldestol
Balder fylder næsten ingenting
når den opbevares. Mål: 58 x 65
x 9 cm (sammenfoldet).
Højde på ryg: 102 cm.
Vægt: 5,7 kg.
Maxbelastning: 100 kg.

239,-

Normalpris: 399,-

Hinshøj Caravan A/S • Gl.Viborgvej 392 • 8920 Randers NV • +45 86 46 60 72
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TEMA: CAMPINGFERIE I DANMARK

Oplev Danmark
på en tur ad

Margueritruten
Margueritruten er en turistrute for bilister, som er lagt således,
at man følger landets smukkeste vejstrækninger og undervejs
passerer ca. 200 af Danmarks mest kendte seværdigheder og
attraktioner. Ruten er opkaldt efter dronningens yndlingsblomst, og
derfor er ruten markeret med brune skilte med margueritblomsten.
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R

uten, som i alt er på 4.218
km, blev indviet 24. april
1991 af dronning Margrethe II og i den forbindelse
producerede Peer Neslein
og Jens Okking 26 TV udsendelser til DR-TV hvor Jens Okking og
hans 2 sønner Niels og Mads var på
en campingtur gennem hele Danmark. Peer Neslein stod for ide og
produktion og fik ligeledes afsat alle programmerne til TV-stationer i
Europa. Peer Neslein udgav også
en bog med titlen Marguerit-ruten
som blev en succes som TV-udsendelserne. Det oprindelige rutefor-
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løb blev fastlagt af Turismens Fællesråd, et nu nedlagt samarbejdsorgan for organisationer og brancheforeninger med tilknytning til det
danske turisterhverv.
I 2008 besluttede Friluftsrådet at
opdatere ruten og koble den til friluftsfaciliteter, såsom cykel- og
vandrestier. Organisationen blev
tovholder for projektet “Margueritruten ind i det 21. århundrede”.
Projektgruppen havde medlemmer
fra VisitDenmark, Vejdirektoratet,
Naturstyrelsen og forskellige kommuner. Margueritruten blev relanceret i 2010, efter at ruten blev æn-

dret i 21 kommuner. I dag har Naturstyrelsen ansvaret for den digitale formidling af ruten, hvilket blandt andet sker med rutekortet på Udinaturen.dk. Det er dog de
enkelte kommuner, som sørger for
skiltningen ude på ruten.
Selvom Margueritruten oprindeligt er skabt med billister og motorcyklister for øje, kan store dele af
ruten også følges på cykel. Man kører således hovedsagelig ad mindre
befærdede veje, omend ruten også
inkluderer motorvejen over Storebæltsbroen.
I 2016 da Margueritruten kunne fejre 25 år jubilæum fik Peer
Neslein fra Campingferie.dk ideen til at producere en mini-serie på
Margueritruten.
Det kom der 4 familieprogrammer
ud af som du kan se her.

I første program kan du se og høre om Danmarks mindste bilfærge, Den ulykkelige historie
med cirkusprinsessen Elvira Madigan og den svenske løjtnant Sixten Sparre på Tåsinge, det
1.000-årige egetræ ved Jægerspris og Odsherred Zoo. Men der bliver ligeledes fortalt og vist
campingvogne, autocamper og et let rejse lufttelt.
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I del 2 skal du med en tur til Knutenborg Safaripark, du skal også se Danmarks
billigste campingvogn, Himmelbjerget, I hestevogn gennem Dyrehaven nord for København,
Skamlingsbanken, Mindesmærke fra 2. verdenskrig for frihedskæmpere. Vi skal også se et
luftfortelt til campingvognen.

I del 3 besøger vi fyret på Rubjerg Knude hvor man forstår hvorfor det blev flyttet. Turen
går også til Bakken som er verdens ældste forlystelsespark. En tur forbi HC Andersens hus
i Odense er altid en oplevelse. Herfra skal vi til Danmarks vestligste punkt Blåvands hug. I
programmet bliver der også fortalt om campingvogne og fortelte.
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I del 4 kan du bl.a. opleve de gamle sporvogne på Sporvejsmuseet på Skjoldnæsholm.
Turen går også til Frøslevlejren i Sønderjylland som stammer fra 2. verdenskrig. Vi besøger
også Fregatten Jylland i Ebeltoft. Vi skal selvfølgelig også opleve den lille havfrue i København.
Og så kan du se og høre lidt om en teltvogn.

Campingferie.dk
ønsker alle en god
sommmer!

Læs vores nyheder på

www.campingferie.dk
hver dag

