
Tidig semester 2012. 

Resan gick till Rhen och Mosel 

Bron över till Danmark. 

Sedan färja till Tyskland. 

Rödby Puttgarden 

 

Första natten i Heiligenhafen 

Dagen efter blev det en transportdag 

 

Seebrücke i Heiligenhafen 

 



Efter två dagar i Rüdesheim var det dags att åka vidare 

På Campingplatsen i Rüdesheim En promenad in till Rüdesheim för att 

se sig omkring 

Vi åkte till Rüdesheim am Rhein 

 



Efter midsommar åkte vi vidare efter 

Mosel. 

Midsommarafton på ställplatsen ihop 

med några andra som var där 

Vi kom till Longuich och ställplatsen där. 

Här var vi inne på provsmakning och 

köpte vin. 

Alte Burg Longquich 

 



Ställplatsen har en servering där vi 

var och åt 

Nästa ställplats blev Mehring. 

Dagen efter var det dags att åka vidare vi passerade Klüsserath 

där vi stannade en stund och såg oss omkring 

 



Efter en dag i Neumagen var det dags att åka vidare 

WEINSCHIFF i Neumagen-Dhron 

Sedan åkte vi till Neumagen-Dhron 

En promenad i stan med vinprovning 

och inköp av vin 

 



Vi tog oss in till Bernkastel  

Nästa ställe vi övernattade på var Sun Park  

utanför Bernkastel-Kues 

Det var Bernkastel för denna gången. 

 



Dagen efter var det dags att åka vidare. 

Nästa ställe skulle bli Zell 

På ställplatsen Sun Park träffade vi vännerna från midsommar 

Vi var inne i Zell och handlade vin Vi tog in på campingen i Zell 

 



 

Bilder från 

St.Aldegrund 

Kyrkan och hur högt 

vattnet har stått 

Efter Zell var det dags att åka vidare. 

Vi följde Mosel norrut 

Vi stannade på några platser och såg 

oss omkring samt handlade vin 

 



Färjan över till Deutsches Eck 

På väg till Koblenz. 

Infarten till campingen i Koblenz 

 



Då var det dags att lämna Rhen-Mosel för denna gång 

Nästa ställe vi åkte till var Schleswig 

Ställplatsen i Bremerhaven 

 



Dagen efter tog vi bron över till Sverige. 

Övernattade i Ängelholm innan vi åkte hem till Jönköping 

Det var Tyskland för denna gången nästa ställe blev Aabenraa ställplats en 

natt och sedan till Skaelsör. 
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