
Sid 1 

Ja då bar det iväg söndagen 

den 14/7 första etappen var 

till Heiligenhafen, där har vi 

varit ett antal gånger när vi 

åker till Tyskland på 

semester. Nytt för i år är att 

det har tillkommit en bagare 

uppe vid seebrücke, där vi 

kunde köpa bröd på 

morgonen. 

Dagen efter bar det iväg 

vidare nästa mål blev 

Rüdesheim och campingen 

där. Denna resa tog lite tid 

med vägarbete på ett antal 

ställen samt diverse olyckor. 

I Rüdesheim gick vi ut och åt 

på kvällen. Dagen efter 

stannade vi kvar på 

campingen och var inne i 

stan och promenerade. 

 

 

 

Tyskland med husbil 2013 



Sid 2 

Utsikten från bilen visar en 

747 upphissad i luften. Vi 

gick en promenad på 

museet och tittade på bilar 

flygplan och tåg.  Allt som 

gick på hjul eller flög fanns 

det där. Vi hann inte se allt 

på en dag så dagen efter 

gick vi in en gång till. 

Det var en hel del att titta på, bild till 

vänster visar en del av inomhus 

utställningen. Bilden under visar 

utsikten från Lufthansas plan en 

Boeing 747  

Det stora planet som är nedanför 

utsikten är ett Ryskt plan Antonov 22  

världens största propellerplan. Planet 

gjorde sin sista landning på flygfältet i 

Speyer. Piloten fick ner det efter några 

överflygningar tredje gången var 

vinden den rätta. Lastdäcket finns på 

bild nedanför till vänster 

 

 

 

 

Nu åkte vi vidare och nästa anhalt blev Speyer och 

besök på Technik museum 



Sid 3 

Besök i en rysk rymdfärga 

hann vi med. Bild till vänster. 

Bilden under rymdfärjan 

visar lastutrymmet. 

Bild nertill visar en bil av 

märket Gaz Tschaika en 

Rysk lyxbil. Bilen är placerat 

inne i ett Transportplan från 

Ryssland och har använts av 

Diplomater från Ryssland 

som var stationerade i 

Tyskland. 

Efter två dagar i Speyer var 

det dags att åka vidare. 

 

Dagen efter fortfarande på Speyer Technik Museum 



Sid 4 

I Sinsheim fanns det en hel 

till att titta på bl a Concorde 

och Tupolev. Samt en hel 

del bilar från både Tyskland 

och Usa. 

    

Vi kom på att det fanns ett museum till i Sinsheim det 

blev nästa anhalt 



Sid 5 

Det var även uppbyggt hur ett militärläger såg ut. 

P 

   

 

     

Fortfarande i Sinsheim 

Maybachbilarna som fanns i 

Sinsheim var ett antal. 

Militärfordon fanns det mer av 

i  Sinsheim än Speyer. 



Sid 6 

Men först var det lite kvar att 

titta på i Sinsheim. 

Militärfordon i mängder 

Pansarbandvagn 301. Från Sverige 

Givetvis finns det mycket mer att se både i 

Speyer och Sinsheim. En ytterligare resa 

kommer det nog att bli. Dessutom kommer 

det in nytt material med jämna mellanrum. 

Troligtvis kommer det en rymdfärja från 

USA inom några år samt en hel del annat. 

så det är värt fler besök. 

Ja då åkte vi vidare mot Füssen 

 

 

 

Efter Sinsheim åkte vi till Füssen 

 



Sid 7 

Denna dag regnade det och 

åskade men det var första 

gången. 

Efter en natt på ställplatsen i Füssen blev det 

besök i själva staden och vidare till Schloss 

Neuschwanstein och Schloss Hohenschwangau. 

Tyvärr var det fler som skulle besöka slotten och 

väntetid på upp emot fyra � fem timmar innan 

guidning. 

 

 

 

Framme vid ställplatsen i Füssen 

 



Sid 8 

Eftersom det var köer till 

biljetter för att komma in så 

tog vi bussen upp för att se på 

Schloss Neuschwanstein 

utanför. 

Bron på bilden nedanför var vi 

ute på för att ta kort på slottet 

 Besök inne i Schloss Neuschwanstein 
  och i  Schloss Hohenschwangau 

sparar vi till nästa gång vi kommer dit  

   

   

 

Promenad kring Schloss Neuschwanstein 

och Schloss Hohenschwangau 



Sid 9 

Nu kör vi upp emot Würtzburg 

och följer Romatiche Strasse. 

Nästa ställe vi stannade på var 

Schongau, Det var Lördag och 

nästan inget folk ute. Staden 

har portar och mur runt om.  

 

Tornet är Polizeidienerturm 

från medeltiden och fungerade 

som en grind in till stan. 

Ja det var Füssen och slotten för denna 

gången 
 

 

 



Sid 10 

Nästa stad vi besökte var 

Landsberg amLech. Hela stan 

såg ut som en byggarbetsplats. 

Här stannade vi inte utan åkte vidare till Nördlingen. 

 

 

 

Dagen efter åkte vi vidare. 

 



Sid 11 

Ställplatsen vi låg på var en 

parkering strax utanför muren 

som gick runt hela stan. 

Det fanns uppgångar så att 

man fick gå på muren. 

Det var Nördlingen vi åkte vidare dagen efter  

 

 

 

Vi kom till Nördlingen  

 



Sid 12 

 

 

  

, 

Efter vägen till nästa ställplats besökte vi några 

städer 

På väg uppåt besökte 

vi. Dinkelsbühl. Vi 

kom en dag försent 

till Die Kinderzeche. 

En festival som varar 

i 10 dagar och 

handlar om hur 

staden var belägrad 

av svenskar. 

Läs mer på: 

www.kinderzeche.de 

Vi åkte vidare och 

nästa ställe vi kom till 

var Rothenburg ob der 

Tauber. Ett besök på 

Käthe Wohlfahrt och 

promenad i staden 

http://www.kinderzeche.de/
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A4the_Wohlfahrt&action=edit&redlink=1


Sid 13 

Denna ställplats låg vid Floden 

Main  

Det finns vinhandlare på orten 

och vi köpte ett par flaskor av 

Franken vin som  är från 

bygden dagen efter.  

Det var dags att åka vidare vi 

hoppade över Wurtzburg 

denna gången Vi åkte vidare 

mot Bad Aroldsen 

Ställplatsen  Bad Aroldsen 

 

 

Nästa ställe vi övernattade på var Eibelstadt 

 



Sid 14 

I Celle har vi varit några gånger 

innan men det har alltid varit 

på helgerna denna gången blev 

det på en vardag efter en sväng 

i stan så var det dags för fotboll 

på kvällen Tyskland – Sverige 

damer. 

Här sitter alla och tittar på TV 

men jag tror intresset har 

sjunkit lite efter Tysklands mål 

 Dagen efter åkte vi vidare och nästa anhalt på vår 

resa blir Celle 



Sid 15 

Det var mycket att titta på och 

man får en hel del funderingar 

på vad som har hänt och hur 

det kunde ske. 

 

 

 

 

Efter Celle blir det ett besök på Bergen-Belsen 

 



Sid 16 

Lite bilder från Travemünde. 

Det var någon sorts fest på 

kvällen med försäljning av mat 

mm, uppträdanden från två 

scener med grupper. 

 

 

 

 

Vi åkte vidare till Travemünde och ställplatsen där 

 



Sid 17 

Här har vi varit förut, blev lite 

förvånad av att ställplatsen 

var flyttad i hamnen, det var 

bättre plats mellan bilarna 

och allt var markerat ett plus 

till hamnen i Schleswig . 

 

 

   

  

Dagen efter åkte vi vidare till Schleswig 

 

Det var Tyskland för denna gången. Dagen efter åkte vi vidare mot 

Danmark låg en natt i Aabenraa, tänkte oss en eller två dagar i 

Köpenhamn på Citycamp, tyvärr var det kö in så vi for vidare mot 

Sverige. 

Låg en natt i Ängelholm och for sedan vidare till Bua. 

Dagen efter for vi hem till Jönköping. 

En resa ner till Romantiche Strasse blir det säkert igen om några år 
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