
BENELUX LANDENE 18. APRIL TIL 3.MAJ 2020 
 

Jeg/vi har lovet at gentage en tur til Benelux landene. Den tur som vi vil kopiere 
mere eller mindre foregik i 2014. Denne gang bliver det dog lidt anderledes. 
Vi vil gerne bede om et depositum på kr. 1000 ved tilmelding, som naturligvis vil 
blive refunderet, hvis der skulle opstå problemer. 
 
Prisen er ikke helt på plads, men vi vil gøre det så billigt som muligt.                              
For i Campingvennerne er det oplevelser og fællesskab der tæller.                                        
Vi vender naturligvis tilbage, når vi ved nærmere omkring dette. 
 
Program: 
Lørdag den 18.april mødes vi ved Camping Pommern ved Mosel floden. Her vil vi  
                hilse på nye og tidligere Campingvenner og indtage en fælles 
                                    menu på pladsens restaurant. Pladsen ligger ned til floden og 
                                    100 meter fra jernbanestation med tog til Trier og Koblenz, der 
                                     er også cykelsti til Cochem 8,5 km. Sejltur på Mosen er også  
                                     muligt, samt vinsmagning overalt. Der er cykelsti hele vejen  
                                     langs floden fra Metz Fr. til Koblenz Ty. (299,5km) 
 
Søndag d. 19. april   fridag 
 
Mandag d. 20.april   fridag 
 
 Tirsdag den 21.april Derefter kører vi videre til næste plads, som er i Luxembourg. 
                                      
                                     Vi kører de første 50 km langs floden og efter Bernkastel-Kues 
                                     en smuk by, men ikke gode p- muligheder med Campingvogn. 
                                     Vi følger motorvejen til Luxembourg Campingplads. 
                                     Campingpladsen ligger tæt ved hovedstaden og med 5 bus af- 
                                     gange i timen. Vi vil til fods se på den gamle og smukke by som 
                                     ligger i tre etager, her er foråret begyndt og træer sprunget ud, 
                                     det er meget flot. 
                                     Kl. 19 er der langbord og velkomst på pladsen  
 
Onsdag den 22. april Vi tager en gåtur i Centrum 
 
Torsdag d. 23 april   Vi vil besøge European byen og komme på en rundvisning i Den 



                                     Europæiske Unions Domstol, hvor der er dansk guide. Her vil vi  
                                     Indtage dagens ret i kantinen inden vi går/kører videre på egen 
                                     hånd. Husk pas og ikke korte bukser 
 
Fredag d. 24. april    I Luxembourg vil vi arrangere en Øl smagning med Trappist øl, 
                                     men da øllet er godt og stærkt så behøver I ikke tænke på så 
                                     meget mere den dag. 
 
Lørdag den 25. april Nu kører vi videre til Grimberger camping. Pladsen ligger  
                                     10 km fra Brüssel og med busstop lige uden for pladsen. 
                                      Vi kan håbe på at komme ind og se Europa Parlamentet. 
 
Søndag den 26.april  fridag 
 
Mandag d. 27.april   Tur i og omkring Brüssel 
 
Tirsdag d.28 april      Eftermiddags tur i Brüssel centrum 
 
 Onsdag d. 29.april   Efter nogle dage i Grimberger kører vi videre til Holland, 
                                      Alkmaar camping.                   
 
Torsdag d.30 april     fridag, men for dem der har lyst, kan vi tage toget til  
                                      Amsterdam. 
 
Fredag d. 1. maj        Ostemarken i Alkmaar – der er gåafstand fra pladsen. 
  
Lørdag d.2. maj         I egne biler køres til Keukenhoff som er en MEGA stor blom- 
                                     sterpark. Entre er med i prisen (kørepenge til chaufføren) 
  
                                     Klokken 19 er der afslutning på restaurant nær pladsen.    
 
Søndag d. 3 maj        Hjemrejse           
                  
                                      Vi vil jo nok køre i fællesskaber mod Danmark. Jeg vil foreslå, 
                                      at turen går ind over den 30 km lange dæmning, vi har cyklet 
                                      denne tur både frem og tilbage – det er en stor oplevelse. 
 
 
 



Praktiske oplysninger: 
 
 
Vi kan anbefale, denne plads midtvejs DK – Pommern  

Campingplatz Auf dem Sonnenhügel  
Zur Sandgrube 40  
49525 Lengrich  
GPS. N52o 11` 19“ E07o 48`16“  
  

Her er lidt information til hjælp for jer, vi håber I kan kloges af det.  

Vi skal jo mødes på campingpladsen Pommern senest de. 18 april kl. 17  

adr. Moselweinstrasse 12 GPS: N50o 10` 08” E07o 15` 56”  

  

Vi foreslår at I kører Koblenz derefter A48 mod Trier derefter tage afkørslen mod 

Winningen herefter af vej 49 mod Cochem, fordi den direkte (korteste rute) kan føre 

jer af små bjergveje.  

  

Tirsdag d 21 April kører vi til Luxembourg til Kockelscheuer camping. 22, Route de 

Bettembourg. GPS: N49o 34` 20,7``  

E06o 06` 29,2”  

Kl: 19:00 langbord og velkomst  

 

Lørdag 25. kører vi til Belgien Grimbergen, Veldkantstraat 64. GPS: N50O 56` 07,7” 

E04O 22` 56”  

   

Onsdag d. 29.  Kører vi til Holland Alkmaar, Bergerweg 201, GPS: N52O 38`32” 

E04o 43`24”  

   

Valuta: Euro 

 

Det kan være vanskeligt at betale med kort nogle steder. Sørg derfor også for at have 

kontanter med på turen. 
  

 

Camping hilsen og god tur  

Ingrid & Hans 

  
 
                                      



 
 


