Efterårsferie 2018 til Ribeauvillé.
Vi besluttede at tage på en lille udenlandstur i efteråret da sommeren blev dejligt
brugt i DK med 2 x 2 børnebørn.
Med Conner og Constantin i uge 29 på Boeslunde Camping
ved Skælskør.

Josefine og Jonatan i uge 30, DCU Ebeltoft StrandCamping, med i Ree Park.
Anne Grethe og Leif fra Dansk Cabby Club tog ned til deres ”stamplads” i Ribeauvillé
i Alsace og vi besluttede os for også prøve denne plads.
- Camping Pierre de Coubertin.
Vi kørte hjemmefra torsdag i uge 41 til Ribehøj Camping, hvor vi havde en ubrugt
SpotDeal til GourmetCamping.
En lille lækker plads med en super flot
restaurant, hvor man får en Gourmetoplevelse.

Fredag kørte vi sydpå – GPS sagde en masse Stau ved Hamburg så vi kørte fra ved
Neumünster. Om det var en fordel er nok tvivlsomt, da vi holdt i Stau et par timer på
A1 syd-øst for Hamburg.

Vi overnattede på Autohof Maxi truck stop Rhüden
ved afkørsel 66, sammen med Anne Grethe og Leif.

Lørdag ankom vi til Ribeauvillé ved 16 tiden.

Pladsen er en kommunal plads med 4 stjerner, ren og pæn, fin toiletbygning og kun
17€ i døgnet med fri strøm og varmt vand.
Campingmutter taler dansk. Og storken er fast gæst.

Det blev til nogle
rolige dage med ture op i byen, cykeltur til
naboby Bergheim, hvor der mandag var et lille
marked (Anne Grethe, Leif og hunden Sofus
gik derhen).

Tirsdag kørte vi til Kaysersberg, så lidt på byen.

Et Glaspusteri. Fantastisk dygtige håndværkere og priserne afspejler også dette.

Spiste Tarte Flambée, kørte op gennem bjergene hjem.

Onsdag tog vi med Anne Grethe og Leif til deres ”vinleverandør” Sipp Mack,
www.sippmack.com i Hunawihr. Smagte på sagerne og købte 3 kasser.

Torsdag blev til et besøg på den lokale
chokoladefabrik.

Der var en lille præsentation af
produktionen.
Vi forstod ikke ret meget, men fint så det
ud.
Ved et dejligt sammentræf var Vita og Jens Erik
fra Polar Club West sammen med deres søns
familie også på pladsen. Det gav mig mulighed
for at cykle med dem hver eftermiddag kl. 17.
Jeg kunne næsten følge trop med deres
tyndhjulede landevejscykler på min
Mountainbike.
Det blev der en lille video ud af:
https://youtu.be/SVSf-9En_Ww .

Fredag kørte vi til Hameln (byen med rottefængeren) til pladsen An der Weser –
Hameln, https://www.campingplatz-hameln.de .

En lille plads ned til floden Weser, med super lækker servicebygning og betaling med
ACSI. Vi mødtes der med Vita og Jens Erik samt Else og Verner fra Polarklubben.

Flot historisk bykerne.

Vi tog 2 nætter der, inden vi kørte hjem. Ingen problemer på A7 denne søndag.
En dejlig efterårsferie i Alsace, hvor temperaturerne var næsten som en
gennemsnits god dansk sommerdag. Det gør vi gerne igen.
Hilsen Jette og Knud H. Odgaard.

