Påsketur til Gardasøen
Birgit Klein og Lars Høeg havde arrangeret en tur til Camping Spiaggia D’oro i Lazise fra søndag den
13. april til fredag den 25. april 2014.
www.campingspiaggiadoro.com
Vi havde glædet os meget til turen, og vi er undertegnede Sonja Lorenzen, der blev opfordret til at
skrive beretningen fra turen, og min mand Henning Rasmussen.
Vi syntes turen så spændende ud, og der var arrangeret to ture, en vinsmagning og en tur til
Malcesine med bjergtur med gondol.
Vi kunne godt lide, at der var plads til egne ture, eller impulsive fælles ture.
Cabby klubben havde sponsoreret 1000 kr. i tilskud til de to ture.
Vi var i alt 10 vogne tilmeldt turen. Vi fik 10 % når vi var mindst 10 vogne, og havde mindst 7
overnatninger, så det var jo fint nok.
2 vogne kom om lørdagen, og 7 vogne kom om søndagen, og den sidste vogn kom torsdag ugen
efter.
Deltagerne var:
Helle og Bruno Bernard, Preben, Charlotte og Natalie Ellingsen. Ingerlise og Verner Jensen,
AnneGrethe Thomsen og Leif Rasmussen, Hanna Lisa og Ole Jakobsen, Karin og Flemming Strange,
Gæster Hanne og Erik Bang Mikkelsen (formandens venner), Sonja Lorenzen og Henning
Rasmussen, Hanne og Ole Kürstein og Birgit Klein og Lars Høeg.
Der var bestilt plads til os alle på vejen Nevaro, og vi skulle have alle pladser på vejen på nær én.
Der gik så lidt kage i, hvad pladsen havde reserveret, men det hele løste sig, inden den sidste vogn
kom.
Det var generelt meget små pladser, men nok sådan de fleste er i Italien. Det lykkedes da at få
campingvognene på plads, men der var ikke meget plads til bilen, kun på nogle få pladser, var der
rigeligt med plads.
Vi ankom om lørdagen ved 13 tiden, så vi havde tid til at se os omkring, inden de andre ankom.
Vi spiste på restaurationen ved swimmingpoolen, men det var ikke en kulinarisk stor oplevelse, vi
fik noget uspiselige kød de kaldte wienersnitsler, de var så seje som skosåler.
Så det var nogle dyre pommesfritter, for det var det eneste tilbehør til de snitsler.
Se de skulle skylles ned med noget andet, så vi gik ned til søen.
Pladsen ligger meget smukt ned til Gardasøen, men for at komme derned, er der en fæl stejl
bakke, ikke så slemt at gå nedad, men den er streng, at komme op ad igen.
Men vi kom da ned, gik ind på restaurationen, der ligger med smuk udsigt over Gardasøen.
Her ved Gardasøen drikker mange en drink der hedder Aperol Sprit. Den består af 2 dele Aperol, 3
dele hvidvin, og en del vand, gerne med brus, og pynten er en halv skive appelsin.
Det blev også min favoritdrink.

Jeg har i øvrigt en pudsig historie om morgenbrød, min mand er ikke så vild med krydderboller,
men dem har jeg altså altid en pose med af til turen, og de første dage på stedet.
Første gang min mand skulle hente rundstykker, var det ned ad den stejle bakke, for
købmandsforretningen lå helt nede ved vandet. Og så skulle han jo op igen af den stejle bakke.
Nu måtte jeg gerne, når vi skulle handle ind, købe nogle morgenboller til ovnen, for den bakke var
han ikke vild med om morgenen.
Så jeg købte italienske krydderboller, og dem ristede vi hver dag, og de smagte ganske godt.
Der var et kæmpe stort indkøbscenter i Affi, ikke ret langt fra campingpladsen, der handlede vi.
Og ellers var der et mindre supermarked lige ned ad vejen til venstre for campingpladsen.
Lazise, den gamle bydel, lå ca. 500 meter fra pladsen, man kunne gå langs med vandet det meste
af vejen. Det tog et kvarter at gå derind, for dem der gjorde det. Vi tog bilen, da jeg ikke var særlig
godt gående.
Det var en charmerende gammel bydel. Med vægt på små restaurationer, pizzeriaer og soveniers
forretninger.
Vi kendte kun et par fra en tidligere tur med Cabby klubben, så vi var spændte på, hvordan det
hele ville forløbe.
Vi kunne godt mærke, at de 9 vognes deltagere kendte hinanden rigtig godt, mange af dem i hvert
fald.
Så der gik lige et par dage for os med at finde rytmen i det sociale samvær, og vi lærte at
holde os til, når der skete noget socialt, vi havde lyst til at deltage i.
Med så mange mennesker, er der så også altid nogen, man snakker mere med end andre. Sådan
var det også på den her tur.
Søndag aften kl. 20 mødtes vi ved Birgit og Lars campingvogn, og vi blev budt velkomne.
De fortalte om de to ture, der var planlagt, og hvad vi ellers kunne foretage os.
Vi var rigtig heldige med vejret, i alt havde vi kun én dag med heldagsregn.
Og ellers var der rigtig varmt om dagen, så varmt så man sagtens kunne få forbrændinger, hvis
man havde glemt solcremen eller kasketten, det kan min mand bekræfte.
Han blev forbrændt i toppen, da han har hentehår, og han faldt i søvn i middagssolen.
Efter kl. 19 om aftenen, blev det køligere, men så var det jo godt vi havde varmt tøj med.
Det var så hyggeligt, når vi alle spiste sammen til frokost eller til aften, det kunne være planlagt i
god tid, men det kunne også aftales med kort varsel, men festligt var det altid.
De første dage, kunne vi sætte borde op på den plads, der var tiltænkt Hanna og Ole, der først
kom 4 dage senere.
Og da de kom, jamen så brugte vi da bare hele vejen. Det så imponerende ud, og var virkelig
meget underholdende.

Mandag havde de andre spist en improviseret frokost sammen, og vi havde udforsket Affi
indkøbscenter og Lazise, hvor vi havde spist frokost på Tropical, en restauration, hvor ejeren var
en dansk kvinde, gift med en italiener. Så vi syntes det var herligt, at kunne bestille på dansk, og
menukortet i øvrigt også var på dansk.
Mandag aften spiste vi alle sammen kl. 18.30, det var hyggeligt.
Tirsdag morgen var der lidt tordenvejr, uden at der kom regn.
Der var nogen, der tog en tur til halvøen Sirmione. Andre fik handlet eller kørte en tur.
Vi kørte også en tur, og så på omegnen, vi var nede ved Sirmione, men vi gik ikke ind i byen.
Vi spiste igen alle sammen kl. 18.30.
Om onsdagen var der marked i Lazise. Det er et stort marked, der strækker sig rundt i hele byens
små gader og torv, og langs med vandet. Det er et tilløbsstykke, der kommer busser fra nær og
fjern for at komme på markedet.
Det er ikke en masse bras, men virkelig fine ting, der kan købes.
Når man har gået rundt, og der er virkelig meget at se på, er det tiden for en drink, og der er
masser af listige steder, hvor man kan få det. Og mange drikker Aperol. Det fik vi også.
Torsdag skulle vi køre til vinsmagning ved Brunelli Wines, www.brunelliwine.com .
Vinene kommer fra vingårde lokaliseret i San Pietro, Cariano, som ligger i det nordvestlige hjørne
af Verona i området Classic Valpolicella.
Der var ca. 15 km, og vi kørte i vores egne vogne. Der var bestilt tid til os, og det kostede 13 euro
pr. mand.
Vi fik en fin rundvisning af sønnen Alberto Brunelli. Og derefter blev vi bænket inde i hovedhuset
ved et langt bord, og der var vinsmagning på meget fine vine, som man kunne købe.
Der blev serveret noget tørt ost til.
Der var mange af os, der købte de fine vine.
Fredag var der fælles påskefrokost, det var planlagt i programmet hjemmefra, så vi havde taget
både sild og snaps med, og lidt andre gode sager. Jeg havde også stegt frikadeller ved 12 tiden, så
de var lune endnu kl. 13.
Det var meget forskelligt, hvad de enkelte havde gjort ud af det, nogen havde som os forskelligt på
bordet, og andre havde smurt madder. Men fælles for alle var, at der skulle hygges, og det blev
der.
Jeg sad imellem Leif og Ole Kürstein, og da jeg ikke drikker øl, drikker jeg mange snapse, men jeg
delte da gerne ud af min Line snaps, og resten af mine frikadeller gik rundt, og blev også spist.
Og da vi nåede til kaffen delte Henning også gerne ud af sin spanske cognac.
Der var en overordentlig lystig stemning, og jeg indrømmer gerne, at jeg skænkede mange snapse
til Ole og Leif, men de drak dem da selv – smiler.
Det var en vældig fornøjelig frokost.
Her vil jeg indskyde, at vi jo har taget en masse billeder, også fra frokosten, men da jeg kun skulle
lave en beretning, går jeg ud fra, at der er andre, der sender en masse billeder ind fra turen.

Efter denne overdådige påskefrokost, inviterede formanden på Cabby klubbens vegne til, at vi alle
gik på restauration og spiste aftensmaden, også fordi han syntes, at det var synd for konerne, at
de nu skulle til at lave aftensmaden.
Han føjede så til, men vi skulle selv betale.
Det første kunne alle tilslutte sig, den sidste bemærkning, var der en del diskussion om, og vi var jo
alle mere eller mindre selskabelige overrislede, så det var muntre bemærkninger der kom.
Det viste sig så, at ca. halvdelen valgte restaurationen ved søen, og resten tog ind til Lazise.
Det var også en god afslutning på en dejlig dag.
Lørdag skulle vi have været på turen til Malcesine, men vejrudsigten var ikke god, der skal helt
være helt klart vejr, for ellers kan man ikke fra toppen af Monte Baldo se udsigten over hele
Gardasøen.
Så den tur blev aflyst, og vi aftalte mandag i stedet for.
Så havde vi en dag uden planer. Hanna og Ole var jo ikke med til vinsmagningen, fordi de ankom
torsdag til pladsen. Så de ville gerne til vinsmagning et andet sted, og der var vi rigtig mange, der
gerne ville være med til.
Det første sted var ikke særlig dyre vine, men bl.a. kom mange og fik dunke fyldt op.
Der blev serveret noget lækkert italiensk pølse og brød til vinsmagningen.
Der blev da indkøbt både vine og champagne af mange.
Så kendte Leif et andet sted, det hed Zeni, og der var et vin museum på stedet. Det var meget
interessant.
De almindelige vine var der gratis vinsmagning på.
De meget dyre Amarone vine skulle man betale for vinsmagningen.
Det gjorde vi bl.a. og købte en kasse god Amarone.
Mens 6 biler var med til vinsmagningen, var der to biler, der havde taget en tur til den anden side
af Gardasøen, og bl.a. så stedet hvor Mussolinis hus lå, og hvor han blev skudt.
Søndag blev der planlagt en tur til Sirmione med båd fra Lazise.
Vi var 3 familier, der havde en hund med. Og vi var to med hunde der ville ud og sejle.
Vi regnede ikke med, at det blev et problem, men det blev det.
Bruno og Helles schæferhund skulle have en mundkurv på, og det ville de ikke, så Bruno tog hjem
igen.
Så regnede vi med, at vores lille papillon nok gik igennem, men nej, han skulle også have
mundkurv på, og det ville vi heller ikke, så vi tog ikke med.
Så i stedet satte vi os hen på vores stam pizzeria Tropical og kunne vinke til dem, da de sejlede.
Og så spiste vi en god frokost der, i stedet for sejlturen.
Formanden var ikke med på turen, idet ham og konen var ude og hente datteren, der var fløjet
derned, og skulle være sammen med dem de sidste dage.
De tog så på hjemturen en tur til Verona.

Det regnede hele natten til mandag.
Så turen til Malcesine blev aflyst nok engang.
Den blev så aftalt til tirsdag, og hvis vejret ikke var med os, ville den blive aflyst helt.
Det var første dag vi havde dagsregn.
Birgit og Lars ville en tur til Verona, og spurgte, om der var nogen der ville med, der var et enkelt
par.
Vi tog en stille dag, og forsøgte med en lille bjergtur, men det regnede for meget, der var ikke
meget at se, så vi kørte hjem igen.
Tirsdag var det fint solskinsvejr igen, og nu var der udflugt til Malcesine.
Turen med gondolen kostede 20 euro. Og senere fik vi refunderet tilskuddet fra klubben 3 euro pr.
mand.
Der var omkring 1700 meter til toppen af Monte Beldo, og der havde været en flot udsigt.
Vi var 3 der ikke tog med, undertegnede lider af både højdeskræk og klaustrofobi. Hanna af det
sidste og Helle ved jeg ikke, måske blev hun nede, fordi hun skulle passe hunden.
Det var en ualmindelig smuk køretur både til og fra Malcesine, vi kørte langs vandet, og der var en
betagende udsigt. Der var 38 km til Malcesine.
En rigtig dejlig dag blev det.
Vi aftalte igen, at der var fællesspisning kl. 18.30.
Onsdag var der igen marked i Lazise, og vi var en stor flok, der ville derind igen.
Jeg havde sidste onsdag købt et tørklæde, og jeg ville have et par stykker til.
Vi sad på Tropical og fik en drink, da hele flokken lige pludselig stod overfor os, ved en, der solgte
skindjakker.

Sådan en ville min mand også gerne have, så han gik over til flokken. Man havde fået forhandlet
prisen ned fra 230 euro til 150 euro uanset, hvad man model man købte.
Der var 8 der købte en jakke, så det blev en god dag for både os og sælgeren.
Vi nåede lige hjem fra markedet, da det blev et forrygende tordenvejr, og her var der en masse
regn med. Men det tog ikke lang tid, så skinnede solen igen.
Vi havde aftalt, at vi alle sammen skulle ud og spise sammen onsdag aften, og der er bestilt plads
på Tropical.
Vi er 22 personer i alt, så det var et stort selskab. Men det fungerede rigtig godt, der var dækket
op til os ved et langt bord.
Det var mægtig hyggeligt. Nogen bestilte forrettter, og andre fik hovedret og dessert, det var jo
frivilligt, da man selv betalte.
Der blev sagt stor tak til Birgit og Lars for en godt tilrettelagt tur, og sluttede af med klapsalver fra
alle ved bordet.
Vi skulle have været der til fredag, som alle de andre, men vi besluttede at køre hjem torsdag, da
min mand skal til københavn mandag morgen, og det ville blive meget stressende først at komme
hjem søndag eftermiddag.
Så vi pakkede ned torsdag morgen, og det gjorde de fleste andre også, så de var klar til hjemturen
om fredagen.
Vi fik sagt farvel til alle, og takkede Birgit og Lars nok engang for en rigtig dejlig tur.
Birgit og Lars har gjort alt for, at det hele skulle blive vellykket, hvad det bestemt også var.
De var gode til at få os samlet, og gøre ting i fællesskab.
Det har været en meget fin tur, og vi kommer gerne med igen, når de arrangerer en anden tur.
Sonja Lorenzen

