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Roadtrip til Spanien marts 2018 
 

1. dag onsdag d. 14. marts 2018 

Forventningsfulde, spændte på eventyret og denne 

nye måde at holde ferie på.  

 

Hobbien, Ford Fiesta Hobby Camper, skal rigtig 

indvies og afprøves. Solen skinner, Lillebælt lyser 

blåt og smukt. Hos Fleggaard handles der lakrid-

spiber til chaufføren og lidt andet godt til fælles 

bedste.  

 

Nino, vores 10 mdr. gamle Springer Spaniel, 

spændes for første gang fast i hundesikker-

hedsselen. Er lidt urolig, bider lidt i måtten, læg-

ger sig og holder i hånd (pote) og falder til ro. Og 

præcis som et lille barn, man forsøger at få til at 

falde i søvn, ja, så vågner Nino op, hver gang, jeg 

forsøger at lægge hans pote ned! Det tog en god 

halv times tid, inden barnet sov! 

 

Der er en del vejarbejde omkring Hamburg. Hov, 

vi er da lidt bredere end de angivne 2,20 m i yder-

ste spor! Så vi må pænt ind i lastbilrækken. Det 

tog en rum tid inden denne kørsel var overstået, 

herefter helt rolig og jævn kørsel til Südcamp Ost-

see i Wietzenburg, tæt ved Soltau, ca. 450-500 km 

hjemmefra. Vi var nemlig indehaver af en gratis 

overnatning på denne store plads med ca. 1000 

pladser, flere søer, restauranter og legepladser.   

 

Vi fik tildelt en rigtig fin og gratis plads med ud-

sigt til en badesø og 25 m til bad og toiletbygning-

en. Nino kostede 4 €. 

 

Vi tog en travetur rundt om søen, hvor alle 8 

’poter’ blev luftet og dernæst herlig restemad. Fa-

san i karrysovs og brasede kartofler og dejlig vels-

magende rødvin i Beates smukke bourgogne glas!  

 

Der skydes højlydt med ’krudt og kugler’ fra et 

nærliggende militær områ de. Håber på ro til nat-

ten! 

 

 

2. dag torsdag d. 15. marts 2018 

Dejlig rolig nat. Fine, meget rene badeforhold og 

opvaskemuligheder. 

 

Så NetFlix film i aftes via internet deling på min 

telefon. Filmen var god, og det var forbruget af 

data også… min halve måneds udenlands data pist 

væk, forbrugt på 1,5 time. Ups! Det sker ikke igen. 

 



 

Laaang køretur i dag, nåede ad små veje og ekstra 

’umleitung’ til fin gratis stellplatz i Eberbach ved floden 

Neckar. Her er plads til 6-8 wohnwagen, og så kan vi kø-

be strøm for 0,50 € pr. KWh. Det er fint til varmeappa-

ratet om natten. 

 

Nino har klaret den lange tur flot, blot lidt urolig de sid-

ste 50 km grundet urolig, snoet kørsel på dårlige veje. 

Pludselig lød et højt brag! Noget faldt på gulvet! Men 

hvad? Oh ve, oh skræk…En hel flaske Capt. Morgan 

mørk rom var ’sprunget’ ud af det øverste skab og hoppet 

ned på gulvet! På mirakuløs vis havnede den på en blød 

klud, på en blød måtte og ikke en dråbe gik tabt! Sikke et 

scenarie, hvis flasken var blevet knust. 

 

Lang travetur langs floden, hvor Nino gjorde diverse 

hunde bekendtskaber og vi fik snakket lidt tysk med hun-

denes ejere. 

 

Kl. er nu 17.55. Jeg sidder med benene oppe og et lunt 

tæppe omkring mig. Mogens er kok i aften. Regnen er så 

stille gået i gang med at tromme på taglugen. 

 

 

3. dag fredag d. 16. marts 2018 

Regn, regn, regn. Nino luftes og finder hurtigt ud af, at 

der kan søges tennisbolde gemt i bladene langs hegnet 

ind til tennisbanen. Det var sjovt, og det blev til 13 tro-

fæer! Det var en herlig jagt og så skidt pyt med, at han 

også blev herlig beskidt! 

 

Frokost pause 20 m fra den schweiziske grænse i solskin. 

Herligt. Her kan også købes vignet til motorveje i 

Schweiz. Ups, 38,25 €…. Gælder for 1 år, jamen bare 2 

dages behov…Så vi snuppede andre veje til Luterbach og 

det betød udfordrende tur tværs gennem Basel. 

 

Vi blev hjerteligt modtaget hos Tom og Adi ved 15.30 

tiden. Dejligt at gense vore venner fra tiden i Kuwait 

tilbage i 70-erne. Solen skinnede og vi sad på terrassen 

med vidtstrakt udsigt udover marker og sneklædte bjerge 

i baggrunden. Snakken gik livligt og der blev budt på kø-

ligt sekt og Solothurner lager øl. 

 

Senere kom Nicole, Roger, Joya og lille Nico på blot 3 

mdr. på besøg. Adi serverede et overdådigt aften måltid 

for os. Masser af friske salater og mørbrad pakket ind i 

mørdej (skulle have været butterdej!)  Lækkert, velsma-

gende, dejligt selskab og Nino var velkommen. 



4. dag lørdag d. 17. marts 2018 

Sov i egen vogn og benyttede os af tilbuddet om et 

varmt brusebad inden døre. Efter sort kaffe fra den 

store maskine ’Jura’, der kunne servere alskens for-

mer for kaffe, og dertil lækkert morgenbrød og endnu 

mere snak, ja, så var det tid til afsked med Tom og 

Adi kl. 8.40. 

 

Og så kørte vi ud i regnvejret. Det regnede, det 

styrtregnede og så regnede og styrtregnede det igen, 

og sådan blev det nærmest ved hele dagen.  

 

Hen mod aften opklaring og vi fandt en lille afsides 

beliggende Camping de Ferme. 14 € for 2 personer og strøm, men på et ujævnt skrånende græsområde, 

godt mudret af regnen. Dertil ståtoilet, intet toiletpapir og koldt brusebad. Jo, jo, vi var heldige! 

 

5. dag søndag d. 18. marts 2018 

Fin køretur i Rhône dalen og langs Rhône floden. Mange, mange yderst velplejede vinmarker og smukke 

blomstrende, lyserøde mandeltræer. 

 

Troede vi kunne finde en god plads ved Seté, men ingen mulighed for at tanke vand, som vi nu trænger 

til. Så videre til Cap d’Agde. Lægger koordinater ind på pladsen, og kører forgæves rundt i et trafikeret 

turist hotelområde. 

 

Ender midt i Narbonne – nu orker vi nemlig ikke at 

køre mere – på en plads ved en trafikeret vej, sammen 

med 50-60 andre campere. 9 € - og det viste sig at 

fungere rigtig fint! 

 

6. dag mandag d. 19. marts 2018 

Vågner op til en herlig solskinsdag med blå himmel. 

Vi tanker vand og afleverer vand + kemitoilet indhold. 

Opdager at cykelholderen er bøjet og hænger skævt. 

Mogens strammer lidt på tovene, og så krydser vi fin-

gre for at den bøjede stang holder. 

 

14 € for motorvejskørsel fra Narbonne til den spanske 

grænse. I går betalte vi vist 45 €.. en ikke helt ringe 

udgift at køre på franske motorveje. Solen skinner stadigvæk, kl. er 10.38 og vi kører ind i Spanien ved 

le Perthus. 

 

Bjerge, kløfter, langstrakte broer, hvor vinden rusker i 

Hobbien, og så er det begyndende forår! Den gule 

gyvelbusk lyser op sammen med et fint hvidt tæppe af 

småbitte blomster. Kunne det være krydderurten tim-

ian, eller rosmarin? Smukt er det i hvert fald. 

 

Frokoststop ved Pont del Diable Aquaducten over den 

dybe kløft, i nærheden af byen Tarragona.  

Aquaducten, der også kaldes Ferreres Aquaduct, er på 

Verdens naturarvs listen og daterer sig tilbage til ke-

jser Augustus’ tid i det første århundrede. Den er en 

del af en romersk aquaduct, der blev brugt til at trans-

portere vand til Tarragona.  



Vandet blev hentet fra Francoli floden, 92 meter over 

havets overflade og blev transporteret mere end 10 km 

ad et sindrigt aquaduct og kanal system. Pont del Dia-

ble er 217 m lang og næsten 2 meter bred og har en 

højde på 27 m. Et ret så imponerende bygningsværk. 

 

Overnatter omgivet af appelsin og klementin lunde 

hos Rest. Spätzle Fritz, der har en fin stellplatz i tilk-

nytning til restauranten. 

 

Jo længere sydpå vi kommer, jo mere lilleputagtig ser 

vores Hobbi ud blandt alle de enorme campere vi 

møder. Rigtig mange med trailer bagpå, med en lille 

bil eller motorcykler. Og selvfølgelig har de også stue 

og køkken, der lige glider ud til siderne, når de parker-

er for natten! 

 

I disse campere går de nok ikke rundt og suger kinder-

ne ind for at komme forbi hinanden! 

 

7. dag tirsdag d. 20. marts 2018 – 47 års 

bryllupsdag 

Det har været et frygteligt stormvejr i nat. Hobbien 

blev rusket voldsomt og svajede og rystede. 

Solen skinner morgenfint, men der blæser stadig en 

isnende kold vind. Dog ikke så voldsomt som i nat, 

men det river og rusker alligevel i Hobbien på vores 

sidste ca. 450 km til Alhama de Murcia til Condado de 

Alhama. Vi er inviteret på boblebad og aftensmad hos 

Lis og Jan. 

 

Nino og de to benede, gik trods blæst og kulde, en frisk morgen tur i klementin lunden og fyldte lom-

merne med frugt til turen. Der sad nemlig stadig klementinerne tilbage efter høsten! 

 

€ 15,95 for motorvej til Valencia. Ankomst Condado de Alhama kl. 14.04. Dejlig velkomst hos Lis og 

Jan, dejlig eftermiddags mad og dejligt ’boblebad med bobler’ på altanen, og så gik snakken hele af-

tenen. 



8. dag onsdag d. 21. marts 2018 

Solen skinner, men det blæser koldt. På dejlig vis er det 

stadig solskin og næsten ingen vind i Puerto de 

Mazarron, hvor vi selvfølgelig skal sidde på vores plads 

ude på havnen og nyde et glas campari og en øl. 

 

Nino fik nogle herlige løbeture på stranden, og var ude 

at bade, dvs. hente sin tennisbold i havet. 

 

Men inden al denne herlighed lykkedes det Jan at finde 

et værksted, der arbejdede med aluminium. Og for ingen 

penge, ja, ganske gratis fik vi rettet vores cykelstativ op 

igen. Det var en fornem og fin service. 

 

Vi gav forsinket bryllupsdags middag på havnen i 

Mazarron. En skøn 4 retters menu incl. vin til 10 € pr. 

person… og så skinnede og bagte solen på os imens. Det 

var alle 40 € værd! 

 

På vej hjemad genså vi de flotte sandstens klippefor-

mationer ved Bolnuevo. 

 

Solen ’forfulgte’ os hele dagen, lige til den smukke 

solnedgang over bl.a. Espuna. Vi nød de flotte farver fra 

et vidunderligt boblebad på terrassen. 

 

 



 

9. dag torsdag d. 22. marts 2018 

Bilen pakkes atter, og inden vi kører yderligere sydpå, 

besøger vi lige ’kineseren’ og køber ’Nespresso look-a-

like’ glaskopper til den herlige pris af 5,50 € for 6 stk. 

De bliver dejlige at drikke af hjemme i DK. Vi forsyn-

er os også lige med to grov flutes à 0,76 € og 12 skiver 

lufttørret skinke til 3,30 €. Jovist, det kan vi godt få råd 

til. 

 

Vi kører ad den gamle kystlandevej N 332. Smukke 

imponerende udsigter ud over havet og klippene, og 

inde i landet, plastic drivhus ved plastic drivhus km² 

efter km². 

Vi forsøger at holde et par pauser ved 

kysten, men mange steder må vi ikke have 

hund med, så afsted igen og videre frem. 

Ruten bringer os op i bjergene under Sierra 

Nevada og hvilket held. I lillebitte Sopolno, 

klodser Mogens pludselig bremserne, Vend-

er om og parkerer ved den fineste lille sol-

skins restaurant. Og det lykkes mig at bes-

tille forskellige tapas og drikkevarer på 

spansk! Stolt var jeg. Her tales nemlig kun 

spansk. 

 

Vi MÅTTE blive siddende og nyde ’det 

spanske liv’, og især den spanske sol et par 

timer og derfor blev det da også til 2 små øl 

+ kaffe til chaufføren, 3 små glas hvidvin til 

kortføreren samt 5 tallerkener med forskel-

lige tapas, og det løb jo op! Pris i alt 13,30 € 

svarende til knap 100 D. Kr. for denne 

herlige eftermiddag. Og Nino var velkom-

men! 

 

På servietterne stod: ’Gracias por su Visita’ 

og vi takker og kommer gerne igen. 

 



Den videre tur på på en lille loop til den smukt 

beliggende hvide landsby Ohanes, som vi nåede 

ad snoede, stejle og smalle bjergveje. 

 

Det var lidt svært at finde stellpladser i bjergene 

under Sierra Nevada, som vi havde fantastisk 

udsyn til på vores tur. Vi endte derfor på Camping 

Tropical nord for Salobreña, ved Costa Tropical. 

Et helt autentisk og dejligt miljø med smukke, 

blomstrende bougainvillea der snoede sig dekora-

tivt i pergolaerne over campingpladserne. 

 

I dette område skulle der angiveligt have været 

enorme sukkerørsmarker og sukker raffinaderier 

indtil for få år siden. 

Vi nød stedet og det lune vejr, der gav anledning til udendørs spisning, mens Nino, ligesom de øvrige 

hunde, løb frit omkring og alle havde vi en dejlig aften. 

 

10. dag fredag d. 23. marts 2018 

Vi fortsatte turen langs kysten forbi små, men især forbavsende store hvide landsbyer, herunder Nerjo og 

Torrox. Det var helt umuligt at overskue byerne og tage en lille gåtur. Det blev også til en lille loop til 

smukt beliggende, hvide Frigiliana. Heller ikke her så nemt at få en P-plads til en camper. 

 

Vores mål i dag var Ronda med en imponerende bro Puento Nuevo, bygget i 1793 henover en slugt 100 

m dyb. Her ville vi trave en tur ned i kløften og se broen nedefra. Efter 1½ times kørsel rundt i Ronda ad 

alt for smalle stræder og forsøg på parkering, og bakken bag ud af samme smalle stræder, ja så måtte vi 

give op. Det var ærgerligt. 

 

Vi var trætte og trængte efterhånden til pause, så 

vi besluttede at sætte GPS koordinater på 

nærmeste stellplads i Olvera. Dette uden at vide, 

hvilken ualmindelig udfordrende køretur det 

blev gennem Setenel de las Bodegas snævre 

smalle stræder og gyder! Sved på panden, det fik 

vi, men absolut en spændende tur og landskabet, 

bjerge, kløfter dale… ja, det var ubeskrivelig 

smukt og betagende. 

 

Nu er vi kl. 16.00 landet på en stellplads tæt ved 

Olvera. Det regner, jorden er rød, klæg ler! Vi 

spiser en kombineret frokost/aftensmad! Føler vi 

kører alt for mange kilometer uden at kunne 

finde ud af at komme ud og se noget eller trave 

nogle ture. Hvad mon vi gør forkert? 



11. dag lørdag d. 24. marts 2018 

Voldsomt regnvejr det meste af natten. Sikken det trommede 

på taglugerne. Stadig overskyet morgenstund. Midt i mor-

genkaffen dukker solen op. Det gør da dagen lidt sjovere.  

 

Jeg træner mit spanske ved at oversætte vejrudsigter: 

’nabosos con illuvia’ det betyder naturligvis overskyet med 

regn, og sådan er det spanske sprog jo så nemt! 

 

Vi traver en dejlig lang tur i Olvera op til Castillo – den ar-

abiske borg, knejsende 623 m højt på en klippetop. Et im-

ponerende bygningsværk fra det 12. århundrede, bygget som 

en del af forsvarsværket for Granada for Nasridernes rige. 

Den strategiske beliggenhed gav frit udsyn over alle de bor-

ge, der lå langs grænsen, der delte det muslimske og kristne 

Spanien. Borgens irregulære facon skyldes, at den er tilpasset 

den forrevne klippe, den er bygget på. 

 

Nino var med rundt på borgen, også ad de smalle snoede 

trapper næsten til toppen. Der var en herlig akustik i et af 

rummene og selvfølgelig måtte jeg lige synge lidt, akkom-

pagneret af vindens susen! 

 

Borgen ligger som et vidnesbyrd om muslimskes og kristnes 

kampe. 

 

Lige overfor ligger den kristne/katolske kirke, Igle-

sia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación. 

Den var under restaurering, så vi kom ikke ind at 

kigge. Derimod gik vi en lille tur på den smukke 

kirkegård Cementerio Parroquial, som har været 

kirkegård i århundreder, godt beskyttet af borgen og 

klipperne. 

 

Ligeledes besøgte vi La Cilla. En historisk bygning, 

som oprindelig var et kornkammer, nu turist kontor 

og museum. Her er en bevægende udstilling om 

grænsen mellem de kristne og muslimske 

kongedømmer og kampene imellem disse. 

 



På vej til vort autentiske andalusiske bjerghus i Villanueva del Trabucco, hvor vi skal være sammen med 

Lis og Jan, kører vi på højsletten omkring byen Antequerra. Olivenmarker efter olivenmarker, så langt 

øjet rækker i bølgende bløde bakker af rød jord. 

 

Det kan nok være, der kom gang i diverse el-radiatorer og en stor brændeknude blev smidt i pejsen! Hu-

set var isnende koldt, som sådan et hus selvfølgelig må være, når det ikke er beboet. Men sikken udsigt 

til bjerge 180° rundt. 

Jan tryller dejlig mad i køkkenet, som vi hurtigt får 

varmet op, og dernæst rafler vi, inden vi kryber under de kolde dyner. Jeg sov for en sikkerheds skyld 

med dunsokker, et fleecetæppe og to dyner over mig…. Og jeg frøs ikke!!! 

12. dag søndag d. 25. marts 2018 

Regnvejr fra dagens start og sne på de omkringlig-

gende bjergtoppe. Vi snupper alligevel en travetur i 

den spændende havneby Benalmádena, hvor enorme 

arabisk inspirerede bebyggelser er anlagt om, og ind 

i mellem forskellige havnekajer. Meget impon-

erende. Og sikken et leben af turister, butikker og 

restauranter langs kajkanten. 

 

Vi får en hel del solskin iblandet lidt regnvejr, og det 

var en rigtig fin oplevelse at være i Benalmádena. På 

hjemvejen travetur i den hvide, højt beliggende 

landsby Mijas, hvor den gamle bydel er smalle 

stræder og gyder med stejle trapper. Og så var der jo 

alle de andre turister, der også ville se Mijas, og der 

hørtes rigtig meget dansk tale. 



I Mijas findes en helt speciel taxa til transport af turister og 

bagage rundt i den gamle bydel – nemlig æseltaxaer, ja, der 

var faktisk en hel lille gade, hvor disse taxaer stod linet op! 

 

Men regnen styrtede ned med ganske få ophold, så vi af-

kortede gåturen og tog hjem i huset efter en begivenhedsrig 

og dejlig dag. 

 

13. dag mandag d. 26. marts 2018 

Tidligt op, rygsækken pakkes, travestøvlerne snøres. Vi 

skal udfordres på El Chorro Caminito del Ray. Vi skal van-

dre i alt 7 km, heraf 4 km på en smal gangbro, 

klistret på klippesiden, og vi skal krydse kløften 

Desfiladero de los Gaitanes, 100 m over floden 

Gio Guadalhorce. 

 

Kl. er 7.30, det er bælgsort nat og stjerneklart, 

og da vi kommer ud til bilen, så er der også is 

på ruderne! Det var ret svært for os at finde 

Caminito del Rey, ikke megen skiltning og 

trods vi havde beregnet ekstra god tid, nåede vi først 

frem i sidste øjeblik og ilede de 1,5 km fra p-pladsen 

frem til mødestedet. De første 300 m gennem en helt 

mørk tunnel, hugget ud i klippen. 

 

Et minut før tid, stod vi klar til at modtage vore hjelme 

og høretelefoner med udstyr, så vi kunne høre guidens 

forklaringer under vejs. 

Det var en enestående smuk vandretur. Visse 

steder var gangstien 100 m over floden, og vi 

kunne ofte se resterne af den gamle gangbro, by-

gget i 1921 og dengang, den eneste vej ud af slug-

ten. Samtidig byg-gedes også en vandkanal, der 

fulgte stien og endda blev ledt henover slugten ad 

en aquaduct. Et imponerende bygningsværk.  

 

Den gamle sti har for år tilbage udfordret mangen 

en vovehals/turist, trods forbud mod at vandre på 

stien. De sprang henover hullerne og de manglende 

stykker sti. Det kostede da også flere liv. 

Nino havde passet Lis hjemme i huset, og det havde 

Nino klaret flot. Det var dejligt at høre. 



Den gamle sti har for år tilbage udfordret mangen en vovehals/turist, trods forbud mod at vandre på 

stien. De sprang henover hullerne og de manglende stykker sti. Det kostede da også flere liv. 

 

Den nye gangbro er helt sikker at vandre på og er sikkert afskærmet, og der er stålwirer langs klippen at 

holde i, hvis højdeskrækken skulle stikke næsen frem. Højt over os, ca. 200 m oppe svæver store gribbe 

på udkig efter ådsler  ̴  turister!! 

Undervejs fik vi udpeget planter, buske og 

træer. Vi så bl.a. et cacao træ med aflange frug-

ter, der, når de blev brækket over, duftede fint 

af cacao, og indmaden kunne spises. Derudover 

vejede kernerne nøjagtig 1 g hver, og var i 

tidernes morgen derfor blevet brugt til at afveje 

guld med. Vi fik også udpeget bjergasparges og 

palmer med spiselig palmemarv. 

Klipperne er gammel havbund og det vidnede bl.a. en 

enorm stor ammonit fossil i klippevæggen om. 

 

Vi krydsede slugten langs den gamle bro og aquaducten 

på en ny anlagt hængebro. Der blev taget rigtig mange 

billeder undervejs. 

 

Godt trætte efter vel ca. 10 km travetur i alt, tog vi bus-

sen tilbage til udgangspunktet og ca. kl. 16.30 var vi 

hjemme igen. Også her skinnede solen, og ’Baren’ 

åbnede, og så blev der snakket Caminito del Rey med 

stor begejstring. 

 

Nino havde passet Lis hjemme i huset, og det havde 

Nino klaret flot. Det var dejligt at høre. 



14. dag tirsdag d. 27. marts 2018 

Lis og Jans ’54 års Komsammen Dag’. Det blev fejret med champagne og spisning på den lokale restau-

rant. Det var mere lokalt end velsmagende! 

 

Hele dagen vandrede Nino, Mogens og jeg i de enestående imponerende Tallerkenbjerge – El Torcal. El 

Torcal ligger på toppen af et 1330 m højt bjerg syd for Antequerra. Gammel havbund er presset op og 

stablet som tallerkner, tynde og tykke og i de mest fantastiske skulpturer og formationer. 

 

Vi vandrede først 3,7 km op ad bjerget. Dernæst en helt 

vidunderlig travetur/klatretur 3 km rundt i klipperne, op 

og ned igennem slugter og grønne oaselignende om-

råder. Uendelig smukt og betagende. Flere steder var vi 

så højt oppe, at vi kunne se Sierra Nevada, som ligger 

100 km væk, med sne på toppene. Til modsat side kunne 

vi se Middelhavet, Malaga og Mijas. Der var udsyn så 

betagende smukke og vidstrakte, så langt øjet rakte. 

 

Solen skinnede fra en helt blå og skyfri himmel, men 

flere steder var der plørehuller efter de sidste dages regn. 

Disse plørehuller, skulle jo forceres på bedste vis, så 

især Nino skiftede den hvide pels ud med lysebrunt 

mudder.  

 

Sluttelig de 3,7 km ned ad bjerget til bilen, så minimum 

10,4 km bjergvandring. Benene var trætte på en rigtig 

god måde. 

 

Køreturen hjemad førte os ad små smalle snoede 

bjergveje gennem små landsbyer og midt i en sådan 

landsby blev vi omtrent bagtrop til et påskeoptog med 

Kristus på korset. De forreste personer bar på et stort kors 

med Kristus, og hver gang de passerede et hus, stødte 

familien til, alle med et lys i hånden. Vi valgte re-

spektfuldt en anden vej. 



15. dag onsdag – Askeonsdag d. 28. marts 2018 

Solen skinnede og vi tog en dejlig solskins afslapper dag i ha-

ven. Vi labbede sol i os, læste, hæklede, småblundede og 

spillede tennisbold med Nino! Jeg blev godt opvarmet af solen 

og indviede poolen med et par friske svømmeture. 

 

Midt på dagen kørte vi Hobbien til en ’Taller’ – et værksted 

for at få skiftet olie og filter på den nye motor. Det gik rigtig 

fint og Mogens fik behørig dokumentation herfor. Dernæst en 

lille travetur i byen på det lokale marked inden vi atter indtog 

havens solskin. 

 

Her er så mange hyggekroge med læ, med havemøbler, så der 

altid kan findes en solskinsplads eller skyggeplads. 

 

Hvilken vidunderlig dag. 

 

16. dag Skærtorsdag d. 29. marts 2018 

Alhambra i dejligt tilpas solskinsvejr med lidt kølig vind. 

 

Alhambra beskrives som en højt beliggende by med et separat 

citadel til magthaverne. Byen var hjemsted for adelen, mili-

tær, det højere borgerskab, købmænd og vigtige håndværkere. 

I Granada kaldes citadellet Alcazaba, og hele anlægget hedder 

Alhambra 

 

Alhambra er det største arabiske borganlæg i Spanien, ca. 740 

m langt og indtil 220 m bredt. Men det er ikke størrelsen, der 

betager, det er Alhambras skønne sale og gårdhaver udført af 

arabiske arkitekter og kunstnere 1200 og 1300 tallet til islam-

iske emirer af Nasride-dynastiet. 

 

Alhambra er på Unescos verdensarvsliste og består af fæst-

ninger, emirbolig, moskéer, badeanlæg og beboelseskvarterer, 

omgivet af skønne haveanlæg.  

 

Generalife var emirernes sommerresidens. Herfra havde emir-

erne et smukt udsyn til Alhambra.  

 

I gårdhaven Patio de la Acequia overvældes vi af et langt, 

smalt bassin med rigtig mange springvand, omgivet af frodige 

blomsterbede. 

 

To store gårde, Myrtegården (Patio de los Arrayanes) og 

Løvegården (Palacio de los Leones) er centrum for emir pal-

adsets bygninger. 

 

Lys og skygge og klukkende, rindende vand, bl.a. i Myr-

tegården, med det smukke aflange bassin omgivet af myr-

tehække, skulle give den troende muslim en association til 

Koranens paradis. 

 

I Løvepaladset imponeres vi over Løvegårdens brønd, hvor 

kummen bæres af 12 løver. Fra kummen udgår fire kanaler, 

der gennemskærer haveanlægget.  



Den tysk-romerske kejser Carlos d. 5. besluttede at opføre 

et enormt, lidt klodset, firkantet renæssancepalads, hvis 

indre gård er cirkelrund og hvor balkon og loft er båret af 

søjler i to etager. Man imponeres! 

Boabdil var den 22. og den sidste Nasride emir i Granada, 

og historien vil vide, at Boabdil blev hånet af sin mor for 

ikke at kunne forsvare Alhambra – ’Græd som en kvinde, 

over det du ikke kunne forsvare som en mand’. 

 

Alhambra som betyder Det Røde Slot, blev delvis ødelagt 

ved maurernes fordrivelse i 1492 og de katolske monarker 

og deres følge indtog Alhambra. 

 

En storslået, berigende, kulturel oplevelse, som vi brugte 

flere timer på at absorbere. 

 

17. dag Langfredag d. 30. marts 2018 

Tågen hænger langt ned af bjergsiderne og temperaturen 

er faldet. Det småregner og føles køligt.  

 

Iført lange bukser og regnfrakker og paraplyer udforsker 

vi oldtidsgravene – Dolmen de Menga og Dolmen de 

Viera i Antequera. 

 

Dolmen de Menga er 25 m langt og 4 meter højt og sat 

sammen af 32 enorme tonstunge stenplader. Enkelte siges 

at veje op til 180 t. Dolmen de Viera er lidt mindre. Im-

ponerende gravkamre bygget i begyndelsen af det 5. år-

tusinde før vor tidsregning. Hvordan i alverden er det 

lykkedes folk at jonglere rundt med disse enorme sten?? 

 

Og så klarede vejret op, og vi indtog Cordoba på gåben ad 

broen Puente Romano, der går henover floden Guadalqui-

vir. Vi gik med frit fantastisk udsyn til Moské-Katedralen 

(La Mezquita), der er på Unescos verdensarvsliste.  

 

Moskéen er et storslået bygningsværk på 23.000 m², 

opført år 785, men i 1236 tilbageerobrede de kristne Cór-

doba og byggede forskellige altre midt i moskéen. Men 

den tysk-romerske kejser Carlos d. 5. forlangte nedrivning 

af væsentlige dele af moskéens indre og byggede en kat-

edral inde i moskéen. 

 

På trods heraf er det en betagende oplevelse at gå rundt i 

Moské-Katedralen iblandt de 856 slanke høje søjler i lange 

lige rækker, der bærer taget. Søjlerne er lavet af granit, jas-

per og marmor og er forbundet med rød-hvide buer i sym-

metrisk form.  

 

Således beriget travede vi ture rundt i bl.a. La Judería – 

Det Jødiske Kvarter, med labyrinter af snævre, smalle 

brostensbelagte gader og gyder. Potteplanter hænger smukt 

allevegne, og naturligvis måtte vi et lille smut op i Blom-

stergyden – Calleja de las Flores, der ender blindt.  



Herfra et smukt udsyn til moskéens tårn. Mange steder fik vi også et lille 

kig ind til de skønne gårdhaver, patios. Flere med hyggelige restauranter.  

 

Córdoba er så enestående smuk og interessant… vil gerne tilbage, men 

ikke i Påsketiden… her var tusindevis af mennesker i den anledning.  

 

18. dag lørdag d. 31. marts 2018 

Uha, blot 4° i dag, med tunge skyer. 

Afsked med Lis og Jan efter en dejlig uge sammen i vores andalusiske 

bjerghus. Nu snupper vi et par dage i Sierra de Castril med vandre ture, 

hvis vejret vil det og ’Con illuvia escasa’ udebliver (meget regn). 

 

Det var ikke regnen, der afholdt os fra de ønskede vandreture. Tværtimod 

skinnede solen.. 

 

Nææh, det var Hobbiens formåen ad smalle, snoede ensporede bjergveje. 

Vi måtte give helt op 8 km fra Camping El Cortijilo dybt inde i og højt oppe i Sierra de Castril. Det blev 

nemlig til en smal, stejl og ensporet grusvej, uden afskærmning til den dybe slugt. 

Det blev lige udfordrende nok, og især ved tanken om at møde 

en modkørende. 

 

Men turen indtil da var særdeles smuk. Sierra Nevadas 3.482 

m høje sneklædte tinder lyste i solskinnet og vi blev betaget af 

køreturen i slugterne ved Embalse del Negratin – et mægtigt 

vandreservoir med helt blåt vand, omkranset af bjerge i røde, 

gule, grå og grønne farver. Se, det var en stor oplevelse. 

 

Vi endte i stedet på Camping Municipal – Camping El Angel i 

byen Castril. Her fik vi til gengæld en anden flot og lidt udfor-

drende vandretur, langs floden Rio Castril.  

 

Der er stejle klipper på begge siden af floden og vi vandrer på 

en gangbro klistret på klippesiden ca. 10 m over floden. På et 

tidspunkt krydser vi floden via en hængebro og ruten 

fortsætter ind i en mørk klippetunnel, der slutter længere ned 

ad floden ved en gammel mølle, ombygget til restaurant. 

 

Her måtte vi pausere og nyde frokosten i det skønne sol-

skinsvejr. Vi valgte små snegle i egne huse i karry-

mandelsovs. Det var velsmagende og lidt grænseoverskri-

dende at pirke sneglen med tydelige følehorn og hele den 

lange, snoede krop ud af sneglehuset og dernæst sætte tænder-

ne i. 

 



19. dag Påskesøndag d. 1. april 2018 

Vi kører nordpå igen. Det betyder herligt samvær med Lis 

og Jan i Puerto de Mazarron og aftenhygge på altanen. Sol, 

sol og sol. Og så hører vi om sne i Danmark. Familien 

fortæller, at sneen gør det svært at finde påskeæg i haven! 

 

20. dag mandag 2. Påskedag d. 2. april 2018 

Farvel og tak til Lis og Jan, og på gensyn i Danmark om 

1,5 månedstid. 

 

Vi snupper en laaang køredag. Ca. 800 km fra Condado de 

Alhama ved Murcia og til en lille fin overnatningsplads i Marcilla, ca. 75 km syd for Pamplona i det 

nordvestlige Spanien. 

 

Her er et dejligt grønt område, at være legesyg hund på, og da det ligger ved siden af et sportsområde, ja, 

så finder Nino straks 3 tennisbolde at fornøje sig med. Desuden er området låst af om natten, og vi kan 

tanke rent vand og komme af med diverse. Pris 3 €. Her kan vi godt komme igen. Næste gang vil vi 

gerne prøve at overnatte på en olivenfarm. Her skal bookes på forhånd. Vi kom for sent til en låst port. 

 

21. dag tirsdag d. 3. april 2018 

Det blev til en dejligt, smuk og betagende køretur ad smalle 

og meget snoede bjergveje op i Pyrenæerne, vi nåede op i 

1057 m over havet. Flere steder stod der ’Kontuz’ på 

vejskiltene i de mange hårnålesving. 

 

Google translate foreslog baskisk oversættelse… og det 

betød simpelthen ’vær forsigtig’, og det var der al mulig 

grund til. Flere steder fulgte vores vej Caminoen og vi 

mødte mange pilgrimme, der travede, trætte og svedende 

opad igennem Pyrenæerne. Her var unge, gamle og enkelte 

med børn, men ganske mange op i årene. 

 

Vi pauserede, hvor Caminoen krydsede landevejen, og satte 

vores fodaftryk på Caminoen på få hundrede meter. Vi kom-

mer gerne igen. 

 

I Argunerg – sidste lille bjergby inden Frankrig måtte vi gøre holdt og 

ha’ den sidste spanske drik. 

 

Vel inde i Frankrig stilede vi mod ’et sted ved Biscayen’. Mogens 

drømte om at se Biscayen – sejlernes udfordring. 

 

 



 

Vi landede ved Capbreton ca. 20 km nord for Bayonne på 

en stellplads ved foden af klitterne ud til havet. Et vidun-

derligt sted. Dejlig travetur på nærmest kilometerlang 

brunlig sandstand til bølgernes enorme brusen. Nino 

flintrede lykkeligt afsted med en pind i munden. 

 

Vi måtte lige mærke temperaturen på Biscayen, og blev da 

ganske overrasket over bølgernes kraft… det var også 

koldt. Jeg blev lidt våd! 

 

Vel hjemme ved hobbien trodsede vi små sorte regnvejrs-

skyer og fik en dejlig aften udenfor til lyden af Biscayens 

bølgebrus. 

 

22. dag onsdag d. 4. april 2018 

Køretur ad ’Route de Bordeaux’.  

 

Kommer igennem byen Roquefort, hvor vi naturligvis må 

handle lidt roquefort ost og i samme ’charcuterie’ køber vi 

to steaks af ’aigneu’ – lammekød og lidt ’confit de canard’. 

 

Vi overnatter på vores eget vinslot! Chateau Barrabaque, der 

producerer Fronsac vine. Ja, dvs. der var et grønt område 

100 m fra slottet, der stod gratis til rådighed for campere. 

Og her havde vi den herligste udsigt til vinmarker og Dor-

dognefloden 

 

Vi var eneste gæster og det var en dejlig oplevelse at smage 

og købe Fronsac. Samtidig fik vi set, hvordan vinen til sidste 

dråbe blev filtreret ved hjælp af en transportabel filtrerings 

lastbil beregnet til dette vigtige arbejde. 

 

Vi travede en lille aftentur til landsbyen Fronsac og blev 

overrasket af et voldsomt regnvejr. En venlig ældre 

franskmand vinkede os ind i tørvejr. Det er utroligt, så me-

get man kan få fortalt og forstå med fagter og få rustne 

franske gloser! 

 

 



23. dag torsdag d. 5. april 2018 

Vi kører i de herligste vinområder ad Route de Saint Emillon, og det ene 

vinslot afløser det næste: Pomerol – Lalande de Pomeral - Fronsac – Lus-

sac – Saint Emillion og mange andre kendte vinområder frister til visit og 

indkøb. Skønne vine til skønne priser!! (Ikke billigt forstås). 

 

Lidt kom der med hjem i bagagerummet på Hobbien, 

men vi fik ikke overvægt, for vi var også lidt ’nærige’ … 

trods alt! 

 

Det blev til et par timers betagende ophold i middelalder 

landsbyen Saint Emillion, der er på Unescos verdensa-

rvsliste.  

 

En helt særlig oplevelse var det at spise frokost på en 

lille vinbar/restaurant, der var hugget ind i klippen med 

solen bagende dejlig varm. Ja endog toilettet var hugget 

ind i klippen. 

 

Den by skal man besøge og trave rundt i, er man i om-

rådet. Trav rundt i de mange smalle stejle stræder og gy-

der, besøg de mange, mange vinforretninger, der så villigt og gerne 

sælger af områdets højt klassificerede vine. 

 

Det var sjovt at finde byskiltet og byen, og det var da rigtig svært at for-

lade den perle af en spændende og indtagende by igen. 

 

Vi fandt et rigtig smukt sted højt oppe i bjergene at overnatte. Fantastisk 

udsigt til sneklæde bjergtoppe og i ’vores baghave’ en lille fin sø. 

Pladserne var dejlig store og private, nemlig afgrænset af høje hække. 

 

Vi nød aftensolen, mens Nino spurtede frit omkring og fandt pinde at gnaske i. 

 

Dog lidt skår i herlighederne. Pris € 10,70. Det var ok, men for at komme ind på pladsen skulle vi også 

købe et særligt Etap-Access Card til €4,70. Nå Ok! Men da vi næste morgen ville køre ud igen, ja, så 

forlangte maskinen € 10,70 endnu en gang for at lukke bommen op. Øv! Og da der heller ikke som angi-

vet var strøm i standeren, og der skulle en helt særlig fitting til for at tanke vand, ja, så betyder det nok 

desværre, at vi ikke kommer på denne så skønt beliggende plads igen. 

 

24. dag fredag d. 6. april 2018 

Kølig frisk nat, men vi var jo også oppe i 1100 meters 

højde. Morgensolen lunede helt godt og i dag fortsatte vi 

vores køretur nordpå de første par hundrede kilometer ad 

små bjergveje med skønne udsigter. 

 

Allerhøjest oppe var vi ved bjergpasset Col de la Croix 

Morand i 1401 meters højde. 

 

Vi fulgte ’Route de Fromage d’Auvergne’ og måtte 

naturligvis stoppe i Sct. Nectaire, hvor osten af samme 

navn produceres. Vi købte en lille bid af denne herlige 

ost, der skal nydes i aften efter mange timers kørsel. De 

sidste timer på motorveje inden vi lander for natten. 



Det blev ved floden de Doubs i den lille by Clerval, at vi satte os til rette i aftensolen med Sct. Nectaire 

og Bleu Auvergne og et glas Pomerol. Et Skønt måltid, et dejlig roligt sted med fin udsigt til floden. 

 

Ren livsnydelse for hund og mennesker. 

 

25. dag lørdag d. 7. april 2018 

En herlig smuk køretur i dag ad Mosel weinstrasse – naturligvis langs Mosel floden, hvor alle skrænter 

og skråninger var dækket af vinmarker. 

 

Vi kørte ubemærket ind i Tyskland fra Frankrig ved byen Apach, ikke langt fra byen Schengen, efter en 

lang motorvejs tur i Frankrig. Der skulle ’ædes’ nogle kilometer! 

 

Der er helt utrolig mange campingpladser og stellpladser langs med Mosel på begge sider, så det er bare 

at finde det sted, man helst vil være. 

 

Vi overnatter på Mosel Stellplatz i Wintrich direkte ved en slynge af Mosel floden. Pris € 9. Ganske 

skøn natur og solen skinner. Så atter en vidunderlig sen eftermiddags/aftensol, som bekommer 

livsnyderne rigtig godt. 

 

26. dag søndag d. 8. april 2018 

Afgang kl. 8.45 i morgensol. I dag vil vi nå op mod den danske grænse. 

 

Vi fulgte Mosel Weinstrasse langs den snoede og bugtede Mosel flod. Der var overalt anlagt vinmarker 

på alle de stejle bjergskråninger. Selv på den mindste og allermest stejle plet stod druestokke i snorlige 

rækker. 

 

Der var også en livlig trafik på Mosel. Mange lange og brede pramme, laster med især kul, pløjede sig 

gennem flodens grumsede vand, både den ene og den anden vej, og flere steder måtte de igennem sluser 

på deres videre færd. 

 

Turen langs Mosel er utrolig smuk og indtagende. Små romantiske, idylliske byer ved flodbredden og 

slotte og borge tronende højt på bjergtoppene. 

 

Samtidig frydedes øjet ved forårets skønne farver. Blomstrende lyserøde kirsebærmandel træer, gule 

gyvelbuske og hvide pinseliljer og meget mere. Jovist det spanske forår følger med os nordpå. 

 

Og havde vi haft lyst (og tid) til en cykeltur eller vandretur langs Mosel, så var det bare afsted ad de fint 

anlagte cykel- og vandrestier langs floden. 

 

Jovist en dejlig køretur i dag i adstadigt 

tempo, øjet skulle jo følge med. 

 

Det ene Weingut efter det andet lokker 

med Proben, og hvem vil ikke gerne 

smage en Riesling direkte fra den lokale 

Weingut ved Moselfloden. Det blev til en 

enkelt flaske Riesling fra WeingutP Wal-

ter J. Oster i Edinger. Pris € 8,50. Rigtig 

frisk og dejlig smag. Og så måtte vi 

naturligvis have en druestok med hjem til 

haven i Kerteminde. 

 



Vi ender dagen efter flere timers motorvejs kørsel på Stellplatz Rendsburg ved en lille gren af Eideren. 

Rigtig fin plads med dejlige bade, toilet og bruseforhold og masser af skønt varmt vand. Men husk 

mønter til automaten € 15, betaling for natten, og så fik vi kode til toilettet. Ligger ved Café Eiderblick i 

udkanten af Rendsburg. 

 

27. dag mandag d. 9. april 2018 

Astrids 13 års fødselsdag. Vi facetimer og lykønsker. Vi ender med at overraske hende om aftenen! 

 

Jo længere nordpå vi kommer, jo mindre forår, men der er et lysegrønt skær. Det betyder at vi udover 

spansk, fransk og tysk forår også får det smukke danske forår. Det er dejligt. 

 

Og så er det bare hjem til Kerteminde efter en oplevelsesrig ferie, på godt 8.000 km i Hobbien. 

 

 

 

 



Livsnyderne@tdi.NU 

http://www.Livsnyderne.NU 

Se videoen på: https://youtu.be/…... 

 


