Delﬁ’ Apollon templet og teatre.

Vi er på campingplads Chrissa, lige uden for Delﬁ i Grækenland,
en ﬁn plads der er lavet i terrasser op af bjergsiden, derfor en
noget stejl opkørsel til pladserne, hele campingpladsen har
udsigt til Korint havet.

Kloster på konglomeratblok.

Campingtur til
verdens midtpunkt
Tekst og foto: Karsten og Dorthe
Zeus slap to ørne løs i hver sin ende af verden, ørnene krydsede hinanden lige her, hvor vi sidder og hygger os i vores sol
sejl uden for campingvognen, og derfor blev stedet her betragtet
som verdens midte. Hele turen hertil har været bjergrig, men
også meget ﬂot. Inden vi kom hertil havde vi en dejlig tur
fra Danmark ned gennem Tyskland, Østrig og Italien, hvor vi
overnattede på camping Fusina lidt syd for Venedig. Pladsen
er ikke noget særligt, men der er vandbusser lige uden for
campingpladsen som sejler over til Venedig, og på den måde
42

kunne vi holde en hyggelig aften med god mad og aftenstemning i Venedig inden vi næste dag skulle med Minoan Lines
store færge til Grækenland. Efter en ﬁn sejltur med camping
om bord, ankom vi til Iqhoumenitsa midt på eftermiddagen.
Vi kørte ud på den nye motorvej der er lavet hele vejen gennem Grækenland til den Tyrkiske grænse. Motorvejen skulle
havde været færdig for mange år siden, men de mange broer
over dybe slugte og lange tunneler gennem bjergene forsinket
hele byggeriet, og det er også kun næsten den er færdig.

Meteora-klostrene
Vores mål var camping Vrachos lige uden for Kalambaka.
Området er kendt for Meteora-klostrene. At besøge de gamle
klostre er en unik oplevelse, man skal huske, at mænd skal
havde lange bukser på, kvinder skal havde kjole på, og ærmer
i blusen så skulderne er dækket, ellers ingen adgang, munke
og nonner holder et skarpt øje med at alt går rigtigt til.
Klostrene er bygget oven på konglomeratblokke på den store
Thessaliske slette. De næsten 300 meter høje klippeformationer er dannet ved erosion. Det var eremitter der startede med
at bo i huler på klippevæggen, de sluttede sig sammen til et
klostre-fællesskab i 14.årh og begyndte det meget vanskelige
byggeri, hvor man startede med at klatrer op af den stejle
klippevæg, for derefter at hejse alt op der skulle bruges til
at bygge med. Den eneste adgangsvej til klostrene for mennesker og forsyninger var den kurv man hejste op fra en lille
platform på klostret.
Vi besøgte først Agios Nikolaos som er munkekloster, man ser
ikke munkenes private område men under besøget kan man
høre deres bøn. Derefter besøgte vi Roussanou klostret som er
nonnekloster, det er det mindste kloster og består kun af en
bygning i tre etager på et meget lille plateau.

SPRITE SUPER
- Nu er den her igen!
Efter en kort pause har vi nu den glæde
igen at kunne tilbyde den engelske klassiker til de danske campister. I første omgang
fire modeller i serien Sprite Super, der tilbydes til meget konkurrencedygtige priser.

Udstyret er 100% komplet, absolut intet
mangler, så enkelt kan det siges.
Sprite Super tilbydes de danske campister til følgende introduktionspriser:

I Sprite Super forenes stil med det funktionelle. Det aerodynamiske udvendige design
med glatte plader betyder helt fantastiske
køreegenskaber, bedre brændstoføkonomi,
stabilitet og styrke.

Sprite Super 420 CT med
dinette, vægfast bord
og separat brusekabine kr. 123.950,00

Også den indvendige komfort er et kapitel
for sig med gennemtænkte løsninger, som
helt ned i detaljerne kommer til udtryk i masser af plads og stilfuldt indretningsdesign.

Sprite Super 480 CF med
fransk dobbeltseng
kr. 141.850,00

Sprite Super 450 CF med
fransk dobbeltseng
kr. 129.950,00

Sprite Super 490 CE
med enkeltsenge,

kr. 142.950,00

www.spritecaravans.dk

Find nærmeste forhandler
www.caravanringen.dk
- vi bestræber os lidt mere
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Campingtur til verdens midtpunkt....
Efter nogle gode dage i Kalambaka går det videre til Delﬁ, som
ligger i et utroligt ﬂot område midt i Parnassosbjergene. Det
var her Apollons orakel svarede på spørgsmål fra pilgrimme.
Pilgrimmene skulle først renses og foretage et dyreoffer inden
man besluttet om de kunne få lov at spørger oraklet om råd.
Apollons oraklet blev berømt for at give de rigtige svar som
skulle betales med store gaver, derfor var der megen rigdom i
Delﬁ. Hele Delﬁ har været udsat for mange jordskælv. Området
er bygget op og om ﬂere gange. Sidste gang man bygget Apollon templet op var med hjælp fra Egyptens farao og det er de
ruiner man ser i dag.
Det har været en fantastisk oplevelse at besøge dette område,
men vi har færgebilletter til Italien i morgen, så det er tid at
pakke solsejl og grill sammen og sige farvel til den ﬂinke campingfar.

Vi er kørt i land i Ancona i Italien og er på vej mod San Marino, og camping Centro Vacanze som ligger i verdens mindste
republik. San Marino ligger på toppen af Titano bjerget, og er
hyggelig at besøge. Vi er heldig med vejret og nyder de stejle
gader og små torve.
Alt godt har en ende siger man, og det er lige der vi er nu, det
er tid at pakke sammen og køre mod nord. Vi har et par overnatninger inden vi når Danmark, men hele vejen hjem vil vi
tænke tilbage på en fantastisk tur og mange store oplevelser
som vi kan leve længe på.

Over Korint-havet

Kurv til at hejse forsyninger op.
MÄLARTORGET

Efter nogle fantastiske dage her i Delﬁ køre vi mod Patra. Vi skal
over den nye bro fra Andi-Rio til Rion, her var før kun en lille
færge, men med den nye bro er man hurtig over Korint-havet
og inde i Patra. Vi bliver kontrolleret i tolden inden vi kommer
ind på havneområdet, og herfra er det kun at vente til vi skal
køre ombord, men det er en hyggelig ventetid. Havnen er fyldt
med små caféer.

www.solifer.com

Tænk grønt. Tænk skønt. Tænk Solifer.
Solifers campingvogne indbyder virkelig til kørsel. De er fremstillet til
at kunne køre meget og de har alle fantastisk gode køreegenskaber og
er lette at køre med. Det gælder ved lange træk på motorveje og ved
kørsel på smukke snoede sommerveje, for slet ikke at tale om kørsel
på vinterveje.

vi tænker på miljøet. Solifers opbygning er udformet til mindst mulig
luftmodstand og det giver sig tydelig udtryk i et lavere brændstofforbrug. Det giver både en mindre påvirkning af miljøet og det giver lavere
omkostninger for dig som fører og ejer. Det er ganske enkelt billigere at
eje og køre Solifer.

Du mærker det når du skal manøvrere på små pladser. Det er let at
parkere vognen, den er smidig på færger, i storbytraﬁk og andre
lignende situationer. At Solifer er så letkørende er også vigtig, når

Solifer er en rummelig og velindrettet campingvogn til alle årstider. Varm
og praktisk, høj kvalitet og elegant. Den er fremstillet til de hårde nordiske
forhold. Solifer.

Camping Parken A/S
Tjelevej, 7400 HERNING
Tlf. 97 26 80 55
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Neergårds Camping A/S
Hovedgaden 532, 2640 HEDEHUSEN
Tlf. 46 56 16 98

Tarup Campingcenter
Agerhatten 31, 5220 ODENSE SØ.
Tlf. 66 16 18 18

Loves to move

