4 dage i Lübeck

Julemarked skal der til, vi skal til Berlin, nej vi har kørt rigtig meget, vi prøver Ribe. Som aftalt ser vi
på deres hjemmeside, men magen til roderi har vi dog aldrig set, så det blev det sikre. Vi smutter
til Lübeck. Og her er så vores program for sådan en tur.
Afgang torsdag formiddag når morgentrafikken er stilnet af, første stop i Harrislee for lidt indkøb
(ved det godt, kommentarer om pant ikke nødvendige), næste stop gratis p‐plads ved
indkøbscentret Dodenhof i Kaltenkirchen, https://www.dodenhof.de/kaltenkirchen/, gode billige
spise‐ og kaffe muligheder og masser af billige tilbud i forskellige mærkevarer. Det giver en omvej
på ca. 25 km men til gengæld er der en rigtig fin gratis stellplads ved Holsten Therme,
https://www.holstentherme.de/, og så har vi fundet en rigtig god italiensk restaurant i byen, La
Botte, https://labotte.de/, prisleje mellem.
Næste dag direkte til campingpladsen Camping Platz Lübeck‐Schönböcken, https://www.camping‐
luebeck.de/, som har specielt åbnet i weekender i december. Vi kører ind som sædvanligt, men nej
der skal anvises plads, kun for de, der har reserveret, fuldt optaget. Godt vi kom i god tid, så er der
også plads inde i byen, hvor vi var allerede klokken 10.30, så der var god plads ved udstillingerne af
meget smukke, og dyre, kunsthåndværk. Vi var ikke i nogen kø på over 4‐5 personer. Heller ikke da
vi skulle have den obligatoriske kaffe med marcipankage hos Niederegger,
https://www.niederegger.de/ .
Lørdag endnu engang ind til byen for derefter om eftermiddagen lidt supplerende spiritus m.m.
indkøb i Citti. Det er godt nok blevet stort.
Vi synes ikke Lübeck kan klare mere end et par dage så om søndagen kørte vi til Gut Basthorst,
https://www.gut‐basthorst.de/, et kæmpe julemarked på et stort gods. Alene de kæmpe
bygninger udstillingerne afholdes i er turen værd, fantastisk tømmerarbejde. GPS‐afstand fra
campingpladsen 58 km, de 30 på motorvej. Kraftigt fodtøj anbefales, vi har været der 3 gange og

hver gang med mudder. En gang var der et område på p‐pladsen hvor der kun måtte komme 4‐
hjulstrækkere.
Mandag hjemad med et besøg på Designer Outlet Neumünster,
https://www.mcarthurglen.com/de/outlets/de/designer‐outlet‐neumuenster/, som første pause,
sådan en mandag er der til at komme til. Næste pause igen ved en grænsebod, nu skulle der købes
til den kommen jul. Og så nordpå. Heldigvis havde vi fået et godt måltid i Neumünster for resten af
turen blev præget af regnvejr, blæst, mørke væltet tankvogn efterfulgt af en bred blinkende
blokvogn. Hjemturen sluttede med at kommunens folk lige havde gravet vores p‐plads op (efter
aftale, men ikke lige i dag). Skal hilse og sige at Herredsvej ikke lige er det bedste sted at holde
parkeret medens man tømmer vognen. Men et rigtig fint program, som i al fald for os fungerede
rigtig godt.
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