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Mit navn er Tommy Boisen.

Campist i mere end 50 år, sammen med min søde Lone.
41 år hos Isabella A/S, og nu privilegeret folkepensionist og campist.

 DCU 5´kreds sensommertur 2022

 Italien til Sicilien

 50 enheder, hvoraf de 6 er autocampere.

 Historien om hvordan turen gik, og hvordan det var at være 
autocamper på sådan en vel arrangeret tur.

 Endnu en dejlig tur med DCU, og fantastiske turledere.
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1972 på tur, 

Lone og jeg på
vores første
selvkørende
udlandstur, med 
lånt telt og I 
vores første bil
Opel Kadet A 1963.
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1973
Rosenvold Camping

Sæsonplads fra 
påske til september i 
Isabella villatelt.



z 1975 – Vores første campingvogn Sprite 
400 fra 1963, med Trio fortelt, og Ford 

Zephyr som trækker
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1983 Vores egen  
LMC Münsterland 
Luxus 470 årg. 1980, 
Volvo 142, med 
cykler og spoiler 
på taget, og 
Isabella OL Acryl, 
klassikeren med 
aftagelige fronter 
og gavle.
Her har jeg været 
5 år ved Isabella.
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2022 Google siger 
5.722 km.
Planlagt rute 
tur/retur i 
forbindelse med 
DCU´5 kreds 
sensommertur til 
Sicilien, med 
mødested på 
Camping Viareggio
d. 26. august 2022
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d. 23/8 dag 1.
577 km. 
Vores første 
overnatning på 
Kassel camping.
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d. 24/8 dag 2.
605 km. via 
Fernpass til 
Camping Stigger
i Völs Østrig.
Et sted vi gerne 
overnatter, og 
køber pizza.
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d. 25/8 dag 3.
240 km til 
Gardasøen, hvor 
det bare blev en 
enkelt overnatning 
på Camping 
Martora Camping
p.g.a. fyldt plads..
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d. 26/8 dag 4.
397 km (i alt 1.809 km.) 
til Mødestedet 
Camping Viareggio
dagen før officiel 
ankomst.
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d. 27/8 dag 5.
Camping Viareggio
Officiel 
ankomstdag.
Til egen disposition 
og bytur blev det til.

Standerhejsning 
med info om turen.
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d. 29/8 dag 6+7
Camping Viareggio
Dag 7 
Heldageudflugt
med Bus til 
Marmorbruddet i 
Carrara
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d. 31/8 dag 8+9
Camping Viareggio
Dag 9 
Heldageudflugt
med Bus og tog til 
Cinque Terre de 5 
smukke byer
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d. 31/8 dag 10
212 Km. til
Camping Baddiaccia
lige ud til en stor sø.

Under ankomsten var 
der lige en heftig 
byge, men heldigvis 
ret kort.
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d. 2/9 dag 11.
Camping Baddiaccia

Heldagsudflugt 7:30 
til Sienna og San 
Grimignano.
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d. 4/9 dag 12+13.
Camping Baddiaccia

Weekenden til egen 
disposition, med 
fælles hygge, pool 
og egne udflugter.
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d. 5/9 dag 14.
Camping Baddiaccia

Heldags udflugt til 
Perugia (2200 år tilbage) 
og Asissi.
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d. 6/9 dag 15.
Flyttedag 179 km. til
Camping Villagio Flamino
ved Rom.
Skøn og velholdt 
plads med Pool og 
fine faciliteter.
Absolut endnu et 
besøg værd.
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d. 7/9 dag 16.
Camping Villagio Flamino
Halvdags bustur 
rundt i Rom til 
inspiration for egne 
ture i de kommende 
dage..
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d. 9/9 dag 17+18.
Camping Villagio Flamino

Toget ind til Rom 
sammen med andre 
fra turen, og absolut 
spændende.
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d. 9/9 dag 18.
Camping Villagio Flamino

Peterskirken San 
Pietro i flot 
efterårsvejr.
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d. 10/9 dag 19.
Flyttedag 313 km. Til
Camping Villaggio Dei Pini
her bliver vi 6 dage.

Herlig strand syd for 
Napoli.
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d.11/9 dag 20.
Camping Villaggio Dei Pini

Desværre bliver vi 
ramt af Corona, og 
vi var ikke de 
eneste. Derfor 
dropper vi  udflugten 
med bus til Napoli 
og Vesuv.
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d. 12/9 dag 21.
Camping Villaggio Dei Pini

Vi nyder pladsen, 
roen og den smukke 
udsigt til 
Amalfikysten, imens 
vi rekreerer, og det 
var slet ikke så 
slemt som vi 
frygtede.
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d. 13/9 dag 22.
Camping Villaggio Dei Pini

Herlig morgenstund, 
og cykeltur til 
Paestrum Templerne 
tilbage fra 300 tallet.
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d. 14/9 dag 23.
Camping Villaggio Dei Pini

Heldags udflugt til 
Pompai helt tilbage 
til år 79, hvor hele 
byen blev dækket af 
aske og lava.
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d. 15/9 dag 24.
Camping Villaggio Dei Pini

Til egen disposition 
(egen cykeltur til 
Capaccio Scalo) og 
fælles middag hvor 
John og Hans sang 
og spillede til godt 
humør. .
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d. 16/9 dag 25.
Flyttedag 383 km. Til
Camping Marina Dell´Isola

Tropea

Vi valgte at køre dagen før 
de andre, idet vi sammen 
med an anden autocamper, 
gerne ville opleve én af de 
smukkeste byer Tropea
undervejs til næste 
mødested dagen efter.
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d. 17/9 dag 26.
Flyttedag 41 km. km. Til 
Villagio Camping Mimosa
i to dage.

Sidste plads inden Sicilien. 

De 41 km. Viste sig at være 
mere besværlige end vi 
regnede med, men det var 
vores egen skyld.
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d. 18/9 dag 27.
Villagio Camping Mimosa

Dagen til egen disposition, 
og fælles middag på 
pladsen.
Stranden og poolen blev 
nydt i det flotte vejr.
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d. 19/9 dag 28.
Flyttedag 110 km. til
Camping La Focetta Sicula
Sicilien

Spændende og smuk tur 
med færgen, og igennem 
Messina, idet der var brand 
ved motorvejen.
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d. 20/9 dag 29.
Camping La Focetta Sicula
Sicilien

Fin plads tæt på vandet, og 
lidt handel i den 
nærliggende by.
Endnu en dejlig dag med 
de mange skønne 
deltagere.
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d. 21/9 dag 30.
Camping La Focetta Sicula
Sicilien

Udflugt i bus og 
kabelbanen, bjergbusser 
op til Etna vulkanen. En 
fantastisk oplevelse, trods 
det lidt tågede vejr 
deroppe.



z

d. 22/9 dag 31.
Camping La Focetta Sicula
Sicilien

Udflugt i bus til vineriet
Nicosia, hvor der blev 
hygget smagt, og købt vine 
med hjem.
En tur der trak lidt ud, da 
den ene bus fik kørt 
sidespejlet af.
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d. 23/9 dag 32.
Camping La Focetta Sicula
Sicilien

Udflugt i bus til Syracuse
med vores dansk talende 
guider.
Tilbageblik til år 480 før KF.
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d. 24/9 dag 33.
Camping La Focetta Sicula
Sicilien

Slapper dag til egen 
disposition.
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d. 25/9 dag 34.
Camping La Focetta Sicula
Sicilien

Sidste hele dag med DCU 
deltagerne.
Vemodigt og fantastisk, 
efter at have været 
sammen i fire uger. 
Standerstrygning bed sang 
og info., og 
afslutningsmiddag, 
underholdning fest og 
siciliansk musik



z

d. 26/9 dag 35.
Hjemtur på egen hånd.
535 km. Med færgen 
tilbage, og over mod Bari 
og videre til Camping La 
Batteria, hvor vi mødtes 
med et hold fra turen 
Merete & Hans.
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d. 27/9 dag 36.
568 km. 
Vi kørte helt op til San 
Marino, et interessant sted, 
og valgte at køre ned til 
Camping Adria Riccione
ved Rimini, hvor vi mødtes 
med to par fra turen..
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d. 28/9 dag 37-39.
280 km. (i alt 4.435 km)
Videre op omkring Bologna 
og til Lazice ved 
Gardasøen, hvor det viste 
sig at der var pænt optaget 
på pladserne, så vi endte 
med at tage tre dage på 
Camping La Quercia, som 
har rigtig flotte faciliteter.
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d. 28/9 dag 40.
Camping La Quercia

Sidste dag efter nogle 
dejlige dage ved Lazise.
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d. 2/10 dag 41.
592 km. op  til
Camping Tauberromantik 
Rothenburg ob der Tauber

Vi valgte overnatning her, 
og overraskelsen var 
positiv, da vi så deres nye 
sanitære faciliteter.
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d. 3/10 dag 42.
832 km. Hjem til Vejle.

Med et mindre break ved 
Fleggaard, valgte vi at køre 
helt hjem, idet trafikken 
gled helt perfekt hele 
dagen.
Det blev lidt færre km. End 
beregnet, men 5.859 km. er 
ingen sag, når der køres på 
den måde.
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43 skønne dage på 
tur, og de 4 uger 
sammen med  
DCU 
sensommertur 
Italien Sicilien.
50 enheder 100 
personer.
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TAK for at I kiggede med, og I ønskes alle mange gode 
oplevelser med det skønne og frie campingliv.
Tommy Boisen

Dette er vores 
autocamper, og 
efter 41 år med 
Isabella, har jeg 
konstrueret 
dette lette sæt 
med læhjørne
og læsejl.
Isabella Levo
Cosy Corner og 
Levo læsejl.
Hurtig 
montering og 
minimum vægt.
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TAK for at I kiggede med, og I ønskes alle mange gode 
oplevelser med det skønne og frie campingliv.
Tommy Boisen



z Hygge og rigtig god camping til jer alle derude.
Tommy Boisen


