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Påsketur 2012  Sachsen
Vi møttes i Wismar. På vei til Leipzig hadde vi en overnatting 
i Werder ved Potsdam. En fin guidet busstur med lunsj i Auer-
bach’s kjeller var på agendaen mandag. Videre så vi Völker-
schlacht Denkmal til minne om slaget mot Napoleon 1813. Det
er ikke bare Mosel og Rhinen som produserer tysk vin, også
her ved Elbe finnes det vingårder. Meissen er ett av stedene. 
Dresden med guidet bytur og en båttur til slott Pregnitz og en 
busstur til Seiffen med alle sine Nøtteknekkere og juledekora-
sjoner var også på programmet. Tureren ble avsluttet i Sofien-
keller, med 1700-talls stil.

Påsketur 2013 Warszawa
Dette var den kaldeste påsketuren hittil. Vi møttes i Hinrichs-
hagen hos Wöller. Første stopp i Polen var Caplinek. Plassen 
i Znin var stengt, alt var nedfryst. En ansatt fra turistkontoret 
geleidet oss til et annet sted. Her ble vi mottatt med masse god 
mat og drikke. Vi satt hele kvelden og koset oss. 

Vi hadde en fin guidet tur i Warszawa. Når man ser gamle-
byen og slottet i dag, kan man ikke tro at begge lå i ruiner etter 
krigen. Dyktige, entusiastiske borgere bygget det hele opp 

igjen. Lódz var torsdagens mål. Byen var kjent som Polens 
Manchester pga sine tøymanufakturer. På museet fikk vi 
demonstrert en spinnemaskin. Her var også oppsamling av den 
jødiske befolkning, for å sende dem til de ulike leire. Her fin-
nes det også en stor jødisk kirkegård.

FCCI tur 2013 Slawa Polen
En stor gruppe som skulle til FCCI’s treff i Slawa møttes i 
Greifswald, sammen kjørte vi til Znin med mellomstopp i 
Czaplinek. På tirsdagen kom vi tidlig til Znin og hadde en fel-
les middag, nydelig mat. Bussen stod klar kl.09.00 på onsdag. 
Det ble nesten samme tur som påsketuren 2011.Først besøkte 
vi et palass med et nydelig parkanlegg. Deretter gikk turen 
til Wenecia med sitt jernbanemuseum. I Biskupin har man 
rekonstruert en jernalderbebyggelse fra 70 f.Kr., med langhus 
og forsvarsverk. På tilbakeveien til Znin stoppet vi ved en flott 
kirke i Gasawa. Dagen etter ble det en busstur til Gniezno, tid-
ligere Polens hovedstad. Campingen i Poznan er kjempefint for 
bobiler. Vi var der to dager. En guidet tur gjennom byen stod 
på programmet. Dagen etter var fridag, men også siste dag for 
min tilrettelagte tur. Sammen kjørte vi til Slawa.
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Påsketur 2014 Harz
Treffpunkt denne gangen var Lübeck, vi ble mottatt med en 
buffe, kjempefint.  Så gikk turen til Bad Harzburg. Maten var 
bestilt og vi koset oss på restaurant Tannenhof. Dagen etter 
tok bussen oss til Heksedansplasen, vi så ingen hekser der. På 
den største demningen i Harz seilte vi på en flåte. Her ble det 
servert både mat og drikke. Fra Wernigerrode dro vi med Broc-
kenbahn opp til toppen, der det var -3 grader og vind, iskalt. 
En guidet spasertur gjennom byen og en tur med «Bimmelbah-
nen» til slottet, falt i smak. Quedlinburg med sine flotte gamle 
bindingsverkshus, må sees. Rundt Magdeburg er der bygget en 
Aquadukt, d.v.s. vannveier på kryss og tvers. Vi tok båtsightse-
eing, en opplevelse. I Colbitzer Heide kjørte vi med 3 prærie-
vogner gjennom skogen.

Påske 2015 Langs Donau
Dette var den lengste påsketur noensinne. Som så mange gan-
ger startet vi i Greifswald og kjørte til Krakow etter to over-
nattinger underveis. En busstur til Auschwitz 31. april. Det var 
dårlig vær under den guidete byturen i Krakow, vi trivdes bedre 
på restauranten. Opp til Tatarfjellene møtte vi vinteren med 

snøvær hele natten. På campingplassen ble vi godt tatt vare på, 
med nydelig mat og drikke. Våren kom oss i møte i Budapest, 
her ble vi tatt imot med pannekaker og saft. Bysightseeing 
med norsktalende guide og en fantastisk båttur på Donau om 
kvelden, var hovedattraksjonene. Ikke å forglemme den flotte 
maten. Bratislava, Slovenia’s hovedstad, også her ble det en 
sightseeingtur. Vår guide snakket perfekt norsk. Hun kommer 
til Norge en gang i året. På campingplassen i Wien, fikk jeg et
brett med fargede påskeegg og delte dem ut til alle som kom 
etter hvert. Vi hadde en meget kunnskapsrik svensk Guide 
som viste oss byen. Bydelen med Hundertwasser arkitektur 
var interessant. Deretter kjørte vi til Au an der Donau, flott 
Campingplass. Praha var siste samlingssted. Vi var på tsjekkisk 
aften med folkemusikk og dans.  

Påske 2016 Berlin
Turen startet i Schwerin, Freienpark Seehof. Her hadde jeg 
bestilt mat som vi koset oss med den første kvelden. Dagen 
etter ble det sightseeing i Schwerin med slottet. Denne turen er 
nesten lik den vi tok i 2004. Wittstock er kjent for sitt museum 
om 30 års-krigen og dødsmarsjen i 1945.Berlin ble sett både fra 

PÅSKETUR 2014 HARZ
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buss, båt og en liten spasertur. Så måtte vi jo ha en tur til Pots-
dam, Friedrich den stores by, med Sans soucis  og Cecilienhof. 
Her forhandlet de allierte om Tysklands skjebne etter krigen.

Hansatur 2016 
Lübeck, Hansiatenes hovedsete, var treffpunkt. Ved bobilplas-
sen ble vi tatt imot med grillmat, nydelig. Et besøk i Marsipan-
fabrikken må man ha med. Niederegger har både Cafe, butikk 
og marsipanmuseum. Vi benyttet oss av alt. En svensk/norsk 

talende guide førte oss gjennom byen. ”Lapskausen” i Schiff-
gesellschaftsrestaurant falt ikke i smak for alle. Restauranten 
var i sin tid bare for Hansiatene og deres medarbeidere, reine 
museum, flott. Deretter besøkte vi noen hansabyer. I Stralsund,
var vi på bryggeriet og smakte på ølet. En fin guidet tur gjen-
nom  Rostock, ble det også. I Wismar seilte vi i en kopi av en 
Hansakogge, en morsom opplevelse. Turens høydepunkt var et 
teaterstykke om sjørøveren Störtebecker som angrep og robbet 
Hansakogger. 

PÅSKE 2015 LANGS DONAU
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2017 Oktoberfest-tur til Erding
Dette var vår for første gang, og vi ble hilst hjertelig velkom-
men. Campingfreunde Sonnenschein

Påsketur 2018 Ukraina
Denne gangen våget vi oss til et nytt land. Etter møte hos Wöl-
ler gikk turen til Miroslawice, overnatting og mat og drikke. 
Som sist så raket han opp for vin. Vi kom tidlig til Torun og 
noen gikk til byen. Warszawa var neste stopp. Samme opplegg 
som i 2013. Litt skuffet i Zamosc, veldig gjørmede plass. Men 
god mat og drikke dempet litt på det. 29. mars ble nok ikke 
glemt med det første, lang venting ved grensen til Ukraina. 
Noen ventet i 7 timer. Alle kom ved ulike tider til Campingen. 
Felles middag falt ut den dagen. Batha Vikingiv var et nydelig 

sted, hotell, bobilplass med strøm, sportsanlegg og mye mer. 
Til og med et vikingskip i dammen. Sightseeing i Lviv, med en 
dyktig guide. Vi besøkte et berg midt i byen, der man hadde en
fantastisk utsikt langt utover byen. Som så mange kirker var 
også denne katedralen flott. Grenseovergangen mot Polen gikk 
bedre denne gangen, og vi traff hverandre igjen i Tarnow. I bak-
gården til et hotell/restaurant var det en bobilplass. Her koset 
vi oss med god mat god drikke. Krakow stod igjen på program-
met, og denne gangen hadde vi bedre vær. Kloster Jasna Gora 
med sin svarte Madonna var en opplevelse og gjorde inntrykk.          
Godset Palac Lommica ved Jelena Gora var siste stedet vi var 
samlet. Her nøt vi vår første utepils og koset oss med en god 
middag på kvelden. 

HANSATUR 2016

PÅSKE 2016 BERLIN
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Påsketur 2019 Litauen 
Nytt land nye opplevelser. Turen er beskrevet i bobilen 
nr. 194 side 70. Fra Karlshamn gikk det med fergen til 
Klaipeda Litauen. En nydelig gammel by. Vi hadde en 
guidet tur der. Vår felles middag inntok vi på et seil-
skip. Uforglemlig var turen med guide på landtungen 
«curonian spytte» Neste stopp ble Siauliai, Korshøyden. 
Denne gangen kjørte deltakerne «sine egne veier» og 
oppdaget mye spennende selv. Trakai er et kjent og 
kjært sted med en stor  og fin campingplass og et slott. 
Vi hadde en fin sightseeing i Vilnius og en herlig lunsj 
i flotte omgivelser. I Polen stoppet vi i Masurene med 
Wolfschanche og Mauerwald. Masse krigshistorie.

Tekst og foto: Adrone
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