
Atlanderhavet fra Nord til Syd 2022
Turen starter den 20. august i Åbenrå og slutter den 2. oktober i Hannover Munden 2022.

Turen starter i Åbenrå lystbådehavn med infomøde og middag, og går gennem Tyskland og 
videre til Holland. Vi overnatter i Leeuwarden, besøger en snapse producent, sejler på kanalen, 
kommer til Koningshof. Så Belgien langs kysten til byen Brugge der udgør en af Europas 
smukkeste middelalder kulisser. Vi bliver et par dage.

Kør mod Oostende langs vandet til Calais. Vi kommer til Fecamp pladsen, ligger på en skrå-
ning ned til vandet. VI kører mod Cherbourg langs kysten til Omaha Beach. Besøger forskellige 
historiske seværdigheder på vejen.

Besøger et Calvados bryghus. Videre mod til Mont St. Michel øen. Vi kører langs havet til Cap 
Frehal. Vi kommer til Point du Rac, parkere og går ud på spidsen.

Nu triller vi langs kysten mod syd nogle gange langs Atlanterhavet, andre gange lidt inde i lan-
det. Vi kommer til La Rochelle, hvor arkadernes smukke huse præger byen. Nord for Bordeaux 
kører vi langs ruten La Route de Vin Bordeaux, kør mod Saint Emillion find de vinslotte I vil 
besøge, f.eks. Pomperol etc. Dag to tager vi ind til byen Saint Emillion fra pladsen.

Nu nærmer vi os Spanien, men først en overnatning ved havet / Biarritz. Forbi S. Sebastian. 
Turen går langs den smukke spanske nordkyst, med ophold ved klipper, udsigtsposter, til San-
tiago de Compostela, som vi besøger et par dage.

Mod Portugal gennem Braga, byen med de enestående broer og beliggenhed ned til Douro 
floden, for at stoppe i Porto.

Vi kører langs Douro floden mod øst til vingården Quinta Da Pacheca som vi besøger. Videre 
mod øst i den smukke natur, gennem en Nationalpark. Mod campingpladsen i La Rioja, med 
besøg på vinslot.

Nu går turen gennem Jaca over Pyrenæerne til Frankrig. Besøger slottet Cayx ”prins Henrik”. 
Videre gennem Dijon, i Mulhouse gør vi stop, besøger Bugatti museet.

Så er det Tyskland med den smukke by Freiburg i et par dage og slutter af på en ø ved Hann- 
Munden.

Info: Antal deltager max 10.
Antal km er 7300.

Alle pladser er gode campingpladser besøgt af mig. 
Tre middage excl. vin – besøg på 3-4 vinsteder.
Prisen pr. camper med to personer er kr. 22.500 inkl. tre middage – tre besøg – strøm.
Tilmelding senest den 1. februar 2022. À conto kr. 2.000 betales ved tilmelding – refunderes 
ikke.

Restbeløbet kr. 20.500 betales senest den 1. august 2022.

Denne tur arrangeres af et eller flere medlemmer af Dansk Autocamper Forening, som alene er ansvarlige derfor. Dansk Autocamper 
Forening kan følgelig ikke holdes ansvarlig derfor, ligesom det alene er de enkelte medlemmer, der forestår overholdelse af dansk og 
udenlandsk lovgivning. 
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