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Dagen efter kørte vi vestpå til kysten. 
Vi ville gerne besøge Honfleur, en spæn-
dende og smuk gammel havneby med 
mange fint istandsatte bygninger. Vi gik 
rundt i byen hele eftermiddagen og nød 
byen. Om natten sov vi få km fra der-
fra.

Den 27. fortsatte vi langs invasionsky-
sten og kom ind i det berømte område 
fra 2. verdenskrig. Vi så mindesmærket 
over faldne canadiske soldater i Juno 
Beach og naturligvis den amerikanske 
kirkegård i Omaha Beach med de 10.000 
kors. Hele området er passet og plejet af 
befolkningen, holdt i fin stand som tak 
for, hvad de gjorde i de onde år.

Vi så også billeder fra krigen, hvor øde-
lagte byerne langs kysten var. Man kan 
ikke undgå at blive berørte af fortiden. 
Vi sov 2 nætter i Arromanches-les-Bains, 

mange andre, mange flere end det an-
tal, der står i bogen! Men vi fandt ud af, 
at man tager det ikke så tungt, hvordan 
man holder, bare man ikke holder i vej-
en for andre! Meget udansk!

Vi kørte fra Treport til Etritat, hvor vi 
så nogle af de flotte stenstøtter i vand-
kanten og drejede ind i landet til Jumie-
ges, hvor vi havde 2 overnatninger, da 
vi gerne ville længere østpå. 

Dagen efter kørte vi til Rouen. Vi ville 
gerne have set domkirken, men den var 
desværre lukket pga. reparation. Vi gik 
lidt rundt i området, inden vi kørte vi-
dere til Giverny, en meget charmerende 
by, baseret på én ting, nemlig Claude 
Monets hus og have. 

Vi parkerede i den vestlige del af byen. 
Da vi kom ud af bilen, spurgte vi et par, 
der kom gående om vej, det viste sig, at 
være et dansk-amerikansk ægtepar, så 
den samtale gik let! Ja, verden er lille!

Den 21. april 2011 startede vi på en 11 
dages tur til Normandiet i vores Chaus-
son Flash 08. Vi ville køre foråret i møde 
og fik en tur i sol og varme og mange 
gode oplevelser.

Første overnatning var mellem Ham-
burg og Bremen i Zeven ved nogle fa-
briksbygninger. Da vi kom ud af bilen 
næste morgen, opdagede vi, at der stod 
en pose med 4 rundstykker ved hver 
vogn, en god og hyggelig overraskelse!

Vi fortsatte sydpå gennem Ruhrdi-
striktet, hvor gode motorveje gør det 
let at køre i det store industriområde. 
Den anden nat sov vi på en almindelig 
rasteplads mellem Trier og Luxemburg 
sammen med et par lastbiler.

Vi var blevet anbefalet at køre langs 
den franske vestkyst så meget som mu-
ligt. Det har vi ikke fortrudt, der er me-
get smukt. Så vi kørte vestpå til Treport, 
hvor vi fandt en stellplads sammen med fortsættes side 13
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hvor resterne af pontonhavnen, der blev 
bygget i England og sejlet over kanalen 
til brug ved landgangen, endnu ligger.

Dagen efter kørte vi til Cherbourg, vi 
ville gerne se kysten ved Cap de la Ha-
gue, og der var natur!

Vi kørte ned til vandet ad en vej med 
22 % fald! Vi kunne se biler ved stran-
den, så vi mente, at der kunne vi køre 
ned og op! Det gik fint, men man skal 
holde tungen lige i munden!

Den 29. sagde vi farvel til Arroman-
ches og kørte til Bayeux, hvor vi ville se 
det berømte tapet. Det var bestemt en 
stor oplevelse. Vi fik udleveret høretele-
foner, hvor vi på dansk kunne følge med 
i den drabelige fortælling, der blev bro-
deret for næsten 1.000 år siden.

Nu havde vi set det, vi gerne ville i 
denne omgang og satte kursen nordpå 
gennem Frankrig. Om aftenen nåede vi 

Hondschoote, en lille by ved den belgi-
ske grænse, hvor vi overnattede, inden 
vi dagen efter fortsatte gennem Belgien 
til Holland. Her kørte vi ud til kysten og 
endte i Alkmaar, hvor vi sov på en cam-
pingplads. Det eneste sted på turen, 
hvor vi betalte for at overnatte.

Dagen efter fortsatte vi nordpå til Den 
Helder. På vejen så vi de flotte tulipan-
marker i mange forskellige farver. Der-
efter over den ca. 30 km lange dæmning 
og videre til Rendsburg i Tyskland, hvor 
vi havde den sidste overnatning, inden 
vi var hjemme igen, mætte af gode op-
levelser og dejlige dage.

Når vi ville hurtigt frem, kørte vi på 
motorveje. I Frankrig er der nogle steder 
betalingsveje. 

Vi fandt forholdsvis let plads at parke-
re på lidt uden for centrum i byerne. Det 
koster ikke noget. Til at finde overnat-
ning brugte vi Reisemobil Bordatlas, og 

vi havde investeret i Turen går til Nor-
mandiet og Bretagne, de bøger er altid 
gode at have ved hånden, ellers brugte 
vi vores GPS og almindelige kort.

Hilsen 

Harry & Marna-Else (4019)

Autocamperferie uden for 
Europa      

Kontakt venligst

OurWorld A/S
Nørregade 51, 7500 Holstebro

Tlf.: +45 97 42 50 40
info@ourworld.dk
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