Påsketur til Holland 2014.

Torsdag den 17/5 kl. 8 kørte vi fra Viborg mod Holland, da vi kom til Vejle kørte vi i kø pga. en lastbil der
var kørt galt. Igen fra 20 km før Hamburg til Bremen pga. af vejarbejde og opstart på tyskernes
påskeferie, som vi ikke lige havde taget med i vores beregning. Derfor blev vi enig om at vi tog en
overnatning på plads Heino Aschenbeck, zum Sande 18-20, 27801 Dotlingen.
Næste eftermiddag ankom vi til Holland på plads Koningshof, Elsgeesterweg 8, 2231 nw Rijnsburg . De
næste par dage cyklede vi rundt i omegnen af Katwick og Rijnsburg og så på blomstermarker og vi fik
også købt nogle løg/planter. En dag var vi inde at se Keukenhof, som er en stor park med masse af
løgblomster. Det var turen værd.
Onsdag den 23/5 kørte vi tilbage til Tyskland til byen Lüneburg, på plads Campingplatz, Rote Schleuse 4,
21335 Lüneburg. En rigtig hyggelig plads. Så næste dag kørte vi ud for at se på en skibselevator. Det var
en af de store må man nok sige, efter vi har set på hvordan skibe sejlede ind og ud af elevatoren. Efter 3
timer kørte vi ind til byen Lüneburg , fik frokost og en mindre byvandring. I øvrigt en spændende by med
meget historie og flotte gamle bygninger. Næste dag kørte vi hjem til Viborg igen.
Det var så vores påsketur kan varm anbefales .

Med venlig hilsen
Britta og Erik Sloth Hansen
Viborg.

En cykel parkering, hvor en min cykel ?

Lidt vand og mange husbåde er der i byerne

Lige nogle blomstermarker

Blomstermarker

Ja der var også andre der var ude at se på blomster

Så skal der købes løg/planter

Keukenhof parken

Orcide drivhuset

Lidt blandede løgplanter

Lidt fra parken

Lidt fra parken

Lidt fra parken

Så kom vi til Tyskland til Elbe seitenkanal

En skibelevator

Så kan I se størrelsesforholdet med en bil

Så er der en båd på vej ind

Det tager en halv time til den kommer ind og ud

Vores vogntog tilbage i Danmark.

Så er båden på vej ud ca. 15/20m højdeforskel

