
Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. 

Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi 

kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen ligger ned til. 

Turen hertil har været uden problemer, med en overnatning i Würzburg på camping Estenfeld 

som ligger tæt på motorvejen. 

 

Vi er først i april så derfor har vi lavet en rundtur for at opleve foråret, vi starter her i Tyskland 

med blomster øen Mainau, derfra køre vi til Schweiz og skal opleve foråret ved Lac  Leman 

søen, og til sidst vil vi nyde foråret i Avignon inden vi igen køre til Danmark og oplever foråret 

igen. 

Camping William ligger kun 16 kilometer fra blomster øen Mainau, selve øen ligger i 

Bodensee, og adgangen foregå over en lille bro ved de store parkerings pladser.  



 

Klosteret på øen blev bygget af, Den Tyske Orden i 1270, i dag tilhører øen den svenske grev 

Bernadotte, som har gjort parken til en af Tysklands største blomster parker, her i april 

blomster over en million tulipaner, bagefter blomster rododendron, og midt på sommeren 

blomster over tusind roser, det er utrolig flot, de mange appelsin og citron træer rundt i parken 

bygger man drivhuse omkring om vinteren, parken har fire dyr man laver i blomster hvert år, 



hare, ugle, påfugl og ænder, selve parken har mange steder hvor man kan side og nyde de 

flotte blomster, der er også flere steder man kan spise. 

 

Vi køre over grænsen til Schweiz, husk det er ikke et EU land (spiritus, vin) og der skal vises 

pas, men det som der kigges mest efter er om man har vinjet til kørsel på motorveje og 

motortrafikveje til både bil og campingvogn, de kan købes hjemmefra hos FDM. 



 

Vores mål i dag er camping Petit Bois ved søen Lac Leman, foråret ved søen er meget 

hektisk, der arbejdes med at gøre de flotte både klar til sæsonen, det er den største sø i 

alpeområdet med en længe på 75 kilometer og 14 kilometer bred. Campingpladsen ligger i 

byen Morges, byen er kendt for de mange forårsløg som sættes i hele parken hvert år, byen 

har også en fin oste forretning, vi køber fåreost og en lækker frisk gedeost som vi nyder de 

næste mange dage.    



 

Vi køre gennem Geneve ind i Frankrig, forsætter ned mod Valence, og slutter i Avignon på 

camping Bagatelle, vi har besluttet at blive nogle dage og nyde foråret her i den gamle paveby. 

Efter et par dage med indkøb af Provence duge, lavendel sæbe og friske lavendler i poser er 

der blevet ro i campingvognen, og vores lille Hymer dufter lige som en parfumefabrik.  

Nu er det tid til at besøge området omkring Avignon, efter et stykke fransk baguet med frisk 

gedeost fra Schweiz, er vi klar til at køre til Village des Bories, hele byen er små kuplede huse 

bygget af kalkstenflager, husene har 1,5 meter tykke mure og alle sten ligger løst uden nogle 

mørtel til at holde det sammen med, der bliver brugt 200 000 til 300 000 sten til et hus, der er 

stalde til dyr, opbevaring af vin kar og beboelse hvor man stadig kan se sod i loftet omkring røg 

hullet, de første huse er fra 2000 f.kr. og de var beboet helt frem til forrige århundrede, der er 

3000 huse i området omkring byen. 



 

Tilbage på campingpladsen er det tid til at finde grillen frem, vi har købt friske asparges med 

hjem fra marked i en af de små byer vi kørte igennem på turen, og sammen med lidt skinke og 

fransk rødvin kan det vist ikke blive bedre. 

 



Vi er på vej mod Anduze hvor vi skal se noget der ikke høre til i Provence, det er en bambus 

skov, den største uden for det område hvor bambussen vokser normalt, de store bambus er op 

til 15 meter høje og 20 centimeter tykke, her er gule, sorte og grønne bambus samt flere 

bambus huse, det var Eugene Mazel der startet med at plante bambus fra Japan i 1856 men 

flere år er det hele blevet ødelagt af det dårlige vejr om vinteren, nu har man en bambus der 

kan klare det skiftene vejr, og det er nu store skovområder man går igennem, der har været 

adgang til området i mange år, og allerede i 1958 var der 20 000 besøgene om året, men det 

var først i 2004 da oldebarnet Murile Negre overtog det hele at det blev lavet til en park. 



 

 Her er fine parkerings pladser også til autocamper, lige uden for parken køre damptoget 

(Transcevenol) det køre fra Anduze til St.-Jean-du-Gard med flere afgange dagligt.  

Det er sidste aften her i Avignon, vi pakker solsejlet sammen mens pollen drysser ned fra taget 

som er helt gult, det er umuligt at få det hele af, så vi får glæde af det næste gang vi skal bruge 

solsejlet, det høre også foråret til. Vi har ikke haft regn i de sidste ti dage, men midt på natten 

kan vi høre regnen på taget, det var godt solsejlet blev pakket tørt ned.  



Vi køre ud af Avignon i regnvejr, men efter få kilometer klarer det op, og inden middag skinner 

solen igen. Vi overnatter i Belfort inden vi forsætter til Obernai, foråret i Alsace skal også 

nydes.  

Vi er kørt ind på camping Le Vallon de 1’Ehn, en meget kendt plads af mange dansker, der er 

bybus uden for pladsen, og gode indkøbs muligheder tæt på, både dagligvare og Alsace vin.  

 

Vores 

udflugt er ikke efter vin, men til byerne Saint-Louis og Arzviller hvor der ligger en skibselevator, 

den hæver flodprammene 45 meter op fra en kanal til en anden, samtidig med at man flytter 

flodprammen 110 meter hen over land, selve elevatoren ligger på en sidekanal mellem Rhone 

floden og Rhinen, på den måde spare prammene at skulle sejle hele vejen rundt om Mulhouse 

og Besancon når de skulle til Strasbourg. Man begyndte at bygge elevatoren i 1968, og den 

sparet prammene for 17 sluser, der er flere ture med turist både op og ned i elevatoren om 

dagen, samt rundvisning i maskinrummet hvor de stor spil trækker det store badekar op, karret 

køre på skinner de 45 meter skråt op af skrænten, og derved 110 meter hen over land, to store 

beton vægtklodser som køre på skinner under karret vejer det samme som karret med en 

pram og vand, vejer prammen ikke nok fylder man mere vand i karret så vægten udlignes, på 

den måde skal der ikke bruges mange kræfter for at trække karret op, prammene sejler ind i 

den ene ende og ud af den anden ende af det store kar, det kræver en meget tæt port i 

enderne af karret og porten der åbner når prammene skal ud af karret og ind i kanalen igen. 



 

Vi er tilbage på campingpladsen igen, her er kommet mange mens vi har været væk, det er 

sidste weekend inden påske og pladsen er fuld optaget hele næste uge, vi håber de får godt 

vejr, vi pakke sammen og køre mod Danmark i morgen efter en rigtig god campingtur, der er 

altid noget særligt ved foråret. 

Med venlig camping hilsen Karsten & Dorthe.                   

 

            

 

     

 


