Een impressie van de reis “Rondje om de Oost”, 26 dagen naar Midden & Oost Duitsland
en Tsjechië.
Onze eerste camping. Spiegelburg bij
Hannoversch Münden. Een klein
stadje in Midden-Duitsland.
Natuurlijk een welkomstdiner.

Een oud stadje, beroemd om zijn vele
vakwerkhuizen. Met een fraai, maar wel
erg versierd, stadhuis.

Een leuk klokkenspel over dr.
Eisenbarth, een beroemd arts uit de
17e eeuw. Tand- en oogspecialist.

Met een gids door de stad, maar ook
een leuke boottocht over Fulda,
Werra en Weser stond op het
programma.

Op zondag naar de kerk in Hann. Münden, de
zandbak was er om de kinderen besef van het
kruis te leren. Een doopdienst met 3
doopkinderen.

Na de dienst gezellig met elkaar aan de
koffie. Natuurlijk is er gezorgd voor een
traktatie en wij hebben een wijnmaker bij
ons. Lekker !!!!!

Het mooie doopvont in de kerk. Nu niet gebruikt
omdat er teveel familie was.

Na de dienst gaf de
ouderlinge van
dienst nog een
rondleiding door de
kerk.

De volgende camping was Leipzig,
deze keer geen diner, maar wij
hadden een waardige vervanger.

Onder leiding van een Nederlandse gids een
wandeling door het centrum van Leipzig. Zij
vertelde boeiend over haar eigen ervaringen
tijdens “Die Wende”.

In de Nicolai kirche begon het allemaal.

Weer een volgende bestemming; Camping 2000

Het ossuarium. Hier liggen de resten van

bij Liberec in Tsjechië. De eerste excursie daar,

40.000 mensen, verwerkt in het interieur.

een bustocht naar Kutna Hora met ossuarium.

Een van de wijnen, die wij mochten proeven
van onze wijnmaker. Mispelwijn.

Weer verhuisd; nu naar
Praag. Camping Oase, echt
een schitterende luxe
camping en mooi met het
warme weer. Een zwembad!

Natuurlijk daar weer een
welkomstdiner; De rode
kool kwam ons bekend voor.
Een streekgerecht.

Met de bus en onder leiding van een gids een
excursie door Praag.

Het Joodse museum.

De excursie in Praag was heel compleet.
Een boottocht met een warme (lunch ??)
was een lekker onderdeel. De gids kon ook
vanaf het water boeiend vertellen over de
gouden stad.

De beroemde Karelsbrug vanaf het
water.

Mooie panorama’s van Praag

Alternatief in je caravan komen als
de sleutel binnen ligt.

Spel, vast onderdeel van de reizen.

Bus excursie naar Karlovy Vary
(Karlsbad). Een kuuroord met vele
geneeskrachtige bronnen en prachtige
colonnades.

Jammer, maar helaas nodig. Gelukkig na
onderzoek weer terug op de camping.

American Party, leuk onderdeel van de reis.

Tijd voor de volgende camping, weer in
Duitsland. Hohenfelden. Bezoek aan
Erfurt.

Daar nog een laatste excursie naar
het freilicht museum, met een
lekkere wafel.

Dan echt de laatste camping in Löwenhagen
(Niemetal).

Nog tijd voor een spelletje!

Een mooie reis die wij afsluiten met een
zondagse dienst in de kerk van Dransfeld.
Natuurlijk hebben wij afgesloten met een
slotdiner en een feestelijke avond.

