
MED BREVIK MC TIL BALKAN 2010. 
 
Så ble det tur med Brevik MC i år også!  Ja, nå er det slik at Brevik MC arrangerer 
flere turer hvert år, men nå tenker jeg på den lange europaturen som Nils Aage (vår 

turgeneral, også kalt ”pappa”) har planlagt.  Vi har vært med ham tidligere: Til 
Østerrike og Italia i 2007, Sveits og Frankrike 2008.  I år er det Balkan (det vil si: 

Romania, Bulgaria, Serbia, Bosnia og Kroatia) som er målet.  Litt ambisiøst 
kanskje, og ganske langt på en 16 dagers tur, med 18 deltakere på 17 sykler…   

 

 
                             Ved avreise (Foto: PD) 
 

På forhånd var vi blitt instruert:  ”Det 

forventes at alle er innstilt på å reise 
mange sammen.  Det forplikter og det vil 

kreve at alle deltar aktivt for at vi skal få 
til den turen vi ønsker.  På den andre 
siden er det viktig at turen er forutsigbar.  

Det blir noen lange etapper.  Derfor er det 
viktig at vi har fokus på at det er 
opplevelsen underveis og mens vi er på 

farten som ”er turen””. 
For de som ikke vet det:  Brevik MC er en 

av landets største og mest aktive MC-
klubber, og har sin base i en av landets 
minste (og koseligste?) byer.  I disse dager 

flytter klubben inn i nye lokaler – den 
gamle stasjonsbygningen i Brevik. Litt 

staselig må man jo ha det... 
 

Torsdag 09.09: Moheim–Bollebygd 
(SVE). 320 km.  
Turen startet med oppmøte kl.11 på 

Moheim ved Porsgrunn.   Alle møtte i god 

tid, og nesten alle hadde husket nesten 
alt... Ferga til Strømstad gikk ikke fra 

Sandefjord før kl.13, slik at ”nesten ingen” 
behøvde å dra hjem og hente ryggskinne.  
Lønsj ble servert ombord.  Fra Strømstad 

kjørte vi sørover på E6 og tok av mot 
Borås, til Bollekollen Camping i Bollebygd.  
(Meget enkel standard i form av gamle  

campinghytter,  men vi sov godt alle 
sammen.) 

 

Fredag 10.09: Bollebygd–
Karlskrona (SVE). 320 km. 
32 regnfulle og litt kjedelige mil ned til 
Karlskrona, hvor vi tok en liten matbit, for 

så å kjøre ombord i Stena Baltica.  Vi krøp 
inn i verdens minste lugarer tidlig og 
sovnet som steiner. 

 

Lørdag 11.09: Gdynia–Mierzecice 
(POL). 550 km. 
Dagen startet tidlig med frokost om bord 
kl. 6 - og i strålende vær.  Noen mil inne i 

landet møtte vi tåka, ikke så tykk at det 
var problematisk å kjøre, men det ble 

fuktig, og utsikten var det så som så med. 
Nå er denne delen av Polen pannekakeflat 
og ensformig, så vi gikk neppe glipp av så 

mye.  Veiene var av variabel kvalitet. 
Motorvegene var stort sett bra, selv om 

deler av den hadde «lappeteppedekke». 
Landevegene hadde til dels dype hjulspor, 
så dette med vegfundamentering er de 

ikke så gode på her i Polen.  Vi passerte 
gjennom Wroclaw og Łodz hvor det var 



mye trafikk, men den var mer sivilisert 
enn enkelte hadde fryktet.  På grunn av 

mye vegarbeid gikk det trått.  Klokka 14 
var vi nesten halvveis – og vi måtte si 
oppmuntrende til oss selv:  ”Nå er det bare 

26 mil igjen...”   Vi la trøstig i veg og 
tilbakela mil etter mil etter mil...  En 

halvtime før vi var framme ble himmelen 
mørk og regnet fosset ned.  Ingen orket å 
ta på regndresser.  Vel ankommet Hotel 

Wilga ved Katowice ventet tørre klær og en 
bedre treretters middag med vin. Herlig! 
 

Søndag 12.09: Mierzecice–
Zakopane (POL). 230 km. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                   En trist historie: Auschwitz, Polen 
 

Dagens rute gikk via Krakow og 

fangeleirene i Auschwitz og Birkenau.  For 
oss i Norge er Auschwitz mest kjent.  
Dette var en arbeidsleir, hvor det satt 

mange nordmenn.  Mange av bygningene 
er bevart, og ved hovedinngangen henger 

det kjente skiltet med slagordet ”Arbeit 
macht frei”.  Størst inntrykk gjør 
imidlertid Birkenau, som var en ren 

utryddelsesleir. Her ble mellom 1,2 og 1,6 
millioner mennesker – flest jøder – 

systematisk og effektivt likvidert.  
Gasskamrene og kremeringsovnene er der 
fremdeles.  I museumsbygningen får man 

se avklippet hår, samt klær og sko sortert 
etter størrelse.  Ingen forblir uberørt foran 
den minste monteren med babytøy og 

barneleker.  Etter besøket i Auschwitz 

hadde vi planer om å reise til den gamle 
hovedstaden i Polen, Krakow.  Krakow er 

en gammel flott by med bygninger fra 
middelalderen.  I motsetning til 
hovedstaden Warsawa, som ble nesten 

totalødelagt under 2. verdenskrig, kom 
Krakow heldig fra krigen.  Men nok om 

det.  Pga. forsinkelser i Auschwitz (guiden 
møtte 1 time for seint) reiste vi direkte 
nedover mot Zakopane. 

Rundt Krakow er landskapet litt mer 
variert, men først syd i Polen (også kalt 
Lillepolen) blir det mer dramatisk.  Her 

reiser Tatrafjellene seg, den høyeste delen 
av fjellkjeden Karpatene.  Og her ligger 

Polens velkjente vintersportssted 
Zakopane.  Da stedet hadde sin 
storhetstid på 50-60-tallet ble det her 

utviklet en egen byggestil, “Zakopane-
stilen”, som baserte seg på gammel 
byggeskikk.  Hotellet vi bodde på var ikke 

et eksempel på dette, men var et moderne 
og meget bra hotell. 

 

Mandag 13.09: Zakopane–Tokaj 
(HUN). 250 km. 

                   Vingården vi besøkte  i Tokaj, Ungarn 
 

Denne dagen kjørte vi fra Zakopane over 
Tatrafjellene, gjennom Slovakia og inn i 
Ungarn, hvor vi overnattet i byen Tokaj.  

Her ventet en av turens (planlagte) 
overraskelser.  Vi ble hentet av en elvebåt, 

som brakte oss til en vingård utenfor 



byen.  Vi fikk se gamle vinkjellere (gamle 
utgravde katakomber) hvor forholdene var 

helt perfekte for soppen som er nødvendig 
for å utvikle den helt spesielle Tokaj-vinen 
(søt og sterk).  Vi fikk selvfølgelig 

prøvesmake... Etter vandringen i 
katakombene ble vi servert en ypperlig og 

diger middag – og en liten dansegruppe 
hadde oppvisning.  Noen av oss fikk 
dermed også et lite kurs i sigøyner- eller 

folkedans.  Vel tilbake på Hotel Torkolat 
var det ikke vanskelig å få sove. 
 

Tirsdag 14.09: Tokaj–Cluj Napoca 
(ROM). 310 km. 
Nå er vi virkelig på vei inn i Balkan.  Vi 
kjørte videre sørøst over grensa til 
Romania og til byen Cluj Napoca.  Vi fikk 

oppleve landsbygda i Romania.  Stemte 
fordommene våre om dårlige veier?  Ja, 

det kan vi si.  At landvegen tidvis hadde et 
svært dårlig dekke, er nå så.  Men når 
hovedveien til Cluj Napoca hadde rast ut  

 

 
                          ”Autostrada” i Romania 

og var sperret, måtte vi jo komme oss 
videre på en annen veg.  Vi ble henvist til 

en omkjøringsveg av «litt dårlig kvalitet» 
ifølge en politimann.  Det startet som en 
vanlig, bratt kjerreveg.  Etter ca. 500m 

kom vi til et anleggsområde hvor det sto 
hjullastere. Det var anleggsarbeid på den 

midlertidige vegen.  Her måtte vi tråkle oss 
mellom maskiner på den halvferdige 

”vegen” - og forsere en bakke med 15-20 
graders helling – for så virkelig å møte 

bøygen på toppen – i form av store 
pukkstein som veidekke. Ikke greit 
kjørbart.  Tre deltakere veltet.  Vi måtte 

hjelpe hverandre med å dytte og holde.  
Noen av jentenes sykler ble kjørt over av 

mannfolka.  Resten av omkjøringsvegen 
var ikke gruset ennå – det ble 2 km. med 
fæl og heller slitsom leir- og steinvelte.  

Dette – og sigøynerleirer med blide 
vinkende mennesker langs vegen – er nok 
det vi husker best fra denne dagen.  Men 

vi kom da fram til utmerkete Hotel Tulip 
Inn ved Cluj Napoca i relativt god behold.  

                 Transfagarasveien, Romania 
 

Onsdag 15. og torsdag 16.09: Cluj 
Napoca-Pitesti (ROM). 320 km. 
Vi er nå omtrent midt i Romania. Her  
fortsetter fjellkjeden Karpatene med en 
gruppe fjell på over 2000m, kalt Fagaras.  

Over disse fjellene går Transfagarasan, 
bygget som en militærveg på 70-tallet – 
også kalt ”Ceucescus Dårskap”.  

Transfagarasan er av ”Top Gear” omtalt 
som ”verdens beste vei”.  Vår rute var lagt 

her – via Curtea de Arges – til Pitesti.  
Noen av oss valgte en kortere rute, men de 
fleste kjørte den berømte vegen.  De var 

imponert  – vegkvaliteten på nordsiden var 
bra, men på sydsiden elendig, og i 

dalbunnen var vegen en stor utfordring for 
både sykler og kropper – ren tortur var det 



noen som sa. Alle var blitt ”noen cm. 
kortere” pga. slag og kompresjon.  

I det vi ankommer Pitesti sentrum ser vi 
etter en bensinstasjon.  Og hva dukker 
opp?  Jo, en stasjon med navnet 

”Rumpetrol”.  Selvfølgelig en forkortelse for 
Romania-petrol, men låter likevel litt 

fornøyelig  for en nordmann. 
Vi overnattet så to netter på Hotel 
Victoria.  Noen trengte hviledag på 

torsdagen, mens èn gruppe reiste til Bran 
og til Draculas – eller Vlad Tepes' slott.  De 
hadde en fin tur (selv om veikvaliteten 

også her sto noe tilbake å ønske) og kjøpte 
T-skjorter med hoggtenner på.  Slottet er 

et virkelig slott fra 1300-tallet, men er nok 
kjent pga av Dracula-myten, skapt av den 
engelske forfatteren Bram Stoker. 
 

Fredag 17.09: Piteşti–Paracin  
(SER). 360 km. 

        
       Donau danner grense mellom Bulgaria og Serbia 

 
Vi har tidligere nevnt vegkvaliteten i 
Romania, som er svært ujevn – men det er 

også mye trafikk på vegene, og en mengde 
trailere.  Vi fikk inntrykk av at hver tredje 

bil var trailer!  Et sted hadde en trailer 
veltet i en sving, og det var kilometerlange 
køer med trailere på begge sider av 

ulykkesstedet.  Personbiler og motorsykler 
fikk kjøre en liten omkjøring av omtrent 

samme kvalitet som sist, men denne var 
kortere, men like bratt.  

Romania er et fattig land, som på mange 
områder ligger noen tiår etter oss i 
utvikling.  Èn ting vi måtte passe på var 

hest og kjerre på vegen.  Det så ut som det 
i Romania var en del sigøynere - flere 

steder kjørte vi forbi noe som så ut som 
sigøynerleire.  Fredagen kjørte vi videre 
mot Serbia.  Veien dit gikk igjennom en 

del av Romania som er rimelig flatt, uten 
høye fjell.  Vi passerte utkanten av en 
ørken, ”Oltenian Sahara”, som har en 

utstrekning på 800 km².  
Vi krysset Donau, som her danner grense 

mellom Romania og Bulgaria, med 
flatbunnet ferge.  Slik ble det en liten tur 
innom Bulgaria også, og vi er nå på turens 

sørligste punkt.  Vi måtte vise passet tre 
ganger på kort tid.  For èn av 
turdeltakerne vil Bulgaria for all framtid 

assosieres med pass og papirer flagrende i 
lufta (fordi glidelåsen på tankveska ikke 

var ordentlig lukket... FYY!  Aldri mer!)  
Men lykken var bedre enn forstanden.  
Etter 10 minutters manngard langs vegen 

ble pass og innreisetillatelse funnet.  Det 
hadde neppe vært særlig hyggelig å måtte 

dra til Sofia for å få nytt pass. Dit var det 
 



 
                      Trangt på ferga over Donau 

ca. 500 km. Nevnte vi forresten at det var 

varmt?  Jada, ca. 30 gr. i skyggen, og i 
sola...?  
Vi var nå på det sydligste punkt på turen. 

Etter en lang dags varm kjøring kom vi nå 
til Paracin og Hotel Petrus.  Hotellet ser 
svært så stilig ut fra utsiden.  På innsiden 

bærer det imidlertid preg av mange års 
slitasje.  Syklene sto parkert i det fri 

utenfor hotellet, og vi ordnet med 
sikkerhetsvakt for natta.  Hun gjorde 
jobben sin bra, og virket fornøyd med å 

kunne tjene en slant ekstra.  
 

 
       Hotell Petrus i Paracin, Serbia  

      (Stilig utenpå, mindre bra inne) 
 

Lørdag 18.09: Paracin–Doboj 
(BiH). 400 km. 
Vi kjørte nordover, forbi Beograd, videre 
nordvestover i Serbia og - en liten snutt 

innom Hrvatska (Kroatia) - på motorvei – 
og kom inn i Bosnia-Herzegovina.  Her 

kunne vi se mange spor etter krigen i 90-
åra – kulehull i husvegger, hus uten tak, 
hus som ble reparert og nyreparerte hus. 

Vi fikk absolutt en følelse av hvor nært 
dette er i tid.  Litt uhyggelig.  Ellers så vi 

både moskeer og kirker.  De fleste 
bosniere er muslimer, men ikke 
fundamentalister. 

Vi kjørte til byen Doboj og Hotel Integra. 
Vi blir hentet kl. 18 med buss som kjørte 
oss til Danka og Milosj, venner av 

turleder.  Her ble vi servert en 
kjempemiddag.  Etter forretten, som besto 

av skinke og ost ble det lesset svære fat 
med svinesteik på bordet, samt paier, 
pølser, salater og stekte poteter.  Det ble 

avrundet med konfektkaker og kaffe. 
Drikkevarene sto ikke tilbake:  Det var 



rikelige mengder Slivowitz 
(plommebrennevin) i 2 styrker:  40% og 

50%, øl, vin og pærelikør.  Stemningen ble 
etterhvert ganske høy i den nymalte og 
flott pyntede garasjen (norske flagg på 

serviettene).  Denne dagen hadde vi altså 
tre grensepasseringer, men nå var vi blitt 

rutinert. 
 

Søndag 19.09: Doboj–Senj (HR). 
460 km. 
Vi tok farvel med Doboj.  Nå skulle vi til 

Kroatia og kanskje bade i Adriaterhavet! 
Det var to alternative ruter til Senj:  Vi 
kunne kjøre gjennom Bosnia på mindre 

veger i et fantastisk fjellandskap, eller rett 
til Kroatia og motorvei A3 via Zagreb.  De 
fleste hadde begynte å kjenne de mange 

timene på sykkelen i ryggen og baken – 
noen hadde urolige mager - og dessuten 

så det ut til å bli regn.  Ergo endte mange 
på motorvegen - etter en del  forviklinger, 
misforståelser, feilkjøringer, et lite velt, og 

motorproblemer. Sildreregnet som vi 
startet i ble avløst av et sammenhengende 

skybrudd.  Da vi tok pause på en kafè 
viste lokalnyhetene bilder av oversvømte 
veier og av hus som fløt i vann. 

Betjeningen der omtalte det som en 
«catastropha».  Til tross for regntøy fant 
vannet etterhvert vegen inn i kriker og 

kroker hvor det absolutt ikke skulle være. 
En skal jo ikke bli søkkvåt i rompa når en 

har mc-bukse med membran – og 
regnbukse utenpå!!  Jaja, værgudene er 
ikke alltid på vår side.  Men et par dager i 

regn må vi da tåle…  
Etterhvert som dagen led på lettet været, 

og skydekket ble avløst av en strålende 
solnedgang over Middelhavet (med kraftige 
kastevinder) mens vi kjørte nedover 

svingene ned til den bittelille byen Senj på 
kysten.  Litt dramatikk ble det også på 
slutten av dagen:  En av deltakerne var 

uheldig og kom borti en bil i en sving 

(uten personskade, men med tap av en 
sidekoffert som resultat).  

Hotel Libra viste seg å være prima. 
Restauranten serverte nydelig sjømat og 
god vin.  Etter middagen tok de fleste 

kvelden ... Noen av ungdommene (dvs. de 
under 50) kunne kanskje ha tenkt seg en 

tur på byen, men vi er utenfor sesongen, 
så de fleste utesteder var stengt. 
 

 
                                Fra Senj, Kroatia 

 

Mandag 20.09: I Senj (HR). 0 km. 
Hviledag! Dagen er så langt preget av 
slaraffenliv totalt blottet for mål og 

mening.  Nåja, med ett unntak:  Èn av 
deltakerne hadde de siste dagene hørt en 
knasende lyd fra forhjulslageret og ville 

bytte det.  Etter litt leting fant han fram til 
et mc-verksted som kunne skaffe lager og 

gjøre jobben.  
Ellers har de 3 siste dagenes ganske 
slitsomme etapper krevd sitt.  Badevær er 

det definitivt ikke.  Sola skinner, men det 
blåser kaldt.  Vi har hørt at vegen langs 

kysten mellom Senj og Rijeka – hvor vi 
skal kjøre i morgen – har vært stengt i 
natt og i formiddag for motorsyklister på 

grunn av kastevinder.  Vi tror ikke det blir 
problemer imorgen, men vi kan jo ikke 
være sikre!  Ellers sier vi i dag farvel til 2 

av deltakerne, som drar sørover i Kroatia 
for et par ukers ekstra ferie. 
 



Tirsdag 21.09: Senj–Bovec (SLO). 
260 km. 
”Bora’en” hadde gitt seg. Denne heftige 
nordavinden, som herjer langs kystene 
ved Adriaterhavet, men verst om vinteren, 

hadde vist oss nåde. Nettopp opptørket 
etter regnskyllene to dager tidligere, følte 

vi takknemlighet og nesten ydmykhet.  
Naturens luner skal man ikke ta lett på, 
og særlig ikke som motorsyklist.  

Vi kjørte nordover langs den vakre 
Kroatiakysten og over Istria-halvøya.  De 

fleste har kanskje fått med seg at Kroatia 
er i ferd med å etablere seg som et 
turistland – dette er at land vi kunne 

tenke oss å reise tilbake til! 
Vi kom snart inn i Slovenia og Soca-dalen, 
som ligger i Triglav Nasjonalpark.  Her 

ligger de Julianske alper – en fjellrekke 
som danner Slovenias nordvestgrense mot 

Italia.  For de som ikke vet det allerede:  
Her er det meget smukt!  
Vi kjørte lenge langs den turkisfargede 

Soca-elva, mot provinshovedstaden i Soca-
dalen, Bovec.  Her tok vi inn på hotell 

Kanin, oppkalt etter fjellet Kanin (2587m), 
hvor en finner det høyestliggende 
skisportsenteret i Slovenia.  Hotell Kanin 

fikk en arkitekturpris i 1973, og er 
fremdeles  et stilig bygg.  Synd vi ikke fikk 
tid til å prøve svømmebassenget!  

 

Onsdag 22.09: Bovec–Werfenweng 
(A). 200 km. 
Soca-dalen ender (eller starter?) ved Vršič-
passet, 1611m høyt.  Mange, men greie 

svinger opp fra sydsiden.  Restauranten 
på toppen var stengt, men kiosken var 

åpen, og jakkemerker/T-skjorter var å få 

kjøpt.  Svingene ned på nordsiden er 
brosteinsbelagt og kan være en utfordring 

i regnvær.  Vi spiste lunch i Kranjska 
Gora, Slovenias største skisportsted.  Vi 
stakk også en tur bortom skiflygings-

bakken i Planica, der Romøren har  
       Ved Werfenweng, Österrike 
 

gjeldende bakke- og verdensrekord med 
239m. 
Etter en liten snutt innom Italia, befant vi 

oss på autobahn i Østerrike.  Her kjørte vi 
pen og pyntelig kolonnekjøring en times 

tid, mens vi gledet oss til gjensyn med 
Hotel Hochtron i ”Löwenbräuland”, dvs. 
Werfenweng.   Her tok verten Gerhard 

imot oss med friskt øl, en liten 
Jägermeister og obstler (fruktbrennevin) 
på huset.   Om kvelden ble det god og 

sunn østerriksk bondemat.  En hyggelig 
kveld, men det ble kanskje ikke den 

heidundrende festen vi hadde sett for oss. 
De fleste gikk tidlig til sengs.  Mange var 
slitne, noen lengtet litt hjem, noen hadde 

kanskje begynt å tenke på 
hjemmefrontens utfordringer – og for å 

være oppriktig: flere hadde fremdeles 
plager av mageinfeksjoner (eller kanskje  
Norovirus) de hadde pådratt seg på turen.  

 

 
                   Soca-dalen ved Bovec, Slovenia 
 

Torsdag 23.09: Werfenweng-
München (D). 210 km. 



De sprekeste tok en kjapp tur (bare 600 
m.!) til taubanen som går opp til 

Bischlinghöhe.  Vi var også nå svært så 
heldige med været, med sol og klar luft. 
Nå begynte hjemturen, vi tuslet oppover til 

München Ost - dels langs landsens veger i 
vakker natur, og dels på Autobahn.  Toget 

gikk først kl. 22.30, men påkjøringen var 
kl. 21.00.  Vi var der ca. 20.00 og hadde 
god tid – men hadde da kjørt i mørket ca. 

èn time.  Vi hadde 5-manns kupèer hvor 
vi lå 3-4 i hver kupè.  

 
Fredag 24.09: Hamburg–Kiel (D). 
100 km. 
Noen syntes at frokosten på toget var litt 

spinkel, og det ble frokoststopp på 
Holmmoor rett nord for Hamburg.  Og for 
de som ikke vet det:  Her serveres den 

suverent beste maten av alle tyske 
veikroer!  Med noen få unntak freste nå 

alle videre til Louis i Kiel, hvor det ble 
kjøpt hansker, støvler, nytt regntøy og 
denslags.   
På ferga var det bestilt middagsbuffet. 
Ellers er det å si at her var faktisk turens 
beste madrasser (DUX). Og alle sov godt. 

 

Lørdag 25.09: Göteborg–Brevik. 
240 km. 
Det var frokostbuffet om bord på Stena 

Line. Ankomst kl. 9.  I Gøteborg ventet 
regnet oss.  Kjølig var det også.  Det var 
godt å få tørket litt på Strømstadferga.  

Her ventet også bestilt buffet.  
Gutta fra Oslo hadde sagt farvel nede i 
Sverige, men vi som var igjen, hadde en 

liten avskjedsseremoni ved Halnevannet. 
Turen – nå omdøpt til ”ekspedisjon 

Balkan” var nå slutt, etter alt-i-alt 
4720km, i følge min tripteller.  
Alle har fått en opplevelse for livet. I alt 

har vi besøkt eller kjørt gjennom 13 land: 
Sverige, Polen, Slovakia, Ungarn, 
Romania, Bulgaria, Serbia, Bosnia-

Herzegovina, Kroatia, Slovenia, Italia, 
Østerrike og Tyskland.  Vi har fått mye å 

fortelle om, mye å fordøye. Noen har 
allerede begynt å planlegge en samling for 
deltakerne.  Kanskje blir det vist noen 

bilder eller video på en klubbkveld også. 
Men akkurat nå er de fleste mest opptatt 

av å nyte hjemmelivets gleder, vaske seg 
selv, vaske sykkel (og skru fast løse deler, 
bl.a. stramme styrelager) og vaske klær... 

 

 
                                    Farvel alle sammen! 
 
Tekst: Berit Hage, Øivind Amlien og Nils Aage Tangvald  
Foto: Terje Johannesen, Berit Hage og PD. 
 
Hotelladresser:   
Polen: Hotel Wilga, Osiedle 39, 42463 Pyrzowice. 
Polen: Hotel Helios, Ulica Sloneczna 2a, 34500 Zakopane. 
Ungarn: Hotel Tokolat, Vasvari Pàl Utca 26, 3910 Tokaj. 
Romania: Hotel Tulip Inn Sunny Hill, Colonia Fagot FN, 400497 
Cluj-Napoca. 
Romania: Hotel Victoria, Strada Egalitatii 21, 110049 Pitesti. 
Serbia: Hotel Petrus, Nikole Pasica BB, 35250 Paracin. 
Bosnia-Herzegovina.: Hotel Integra, Vidovdanska BB, 74101 
Doboj. 
Kroatia: Hotel Libra, Obale Dr. Franja Tudmana 8, 53270 Senj. 
Slovenia: Hotel Kanin, Ledina 6, 5230 Bovec. 
Österrike: Hotel Hochtron, 5453 Werfenweng. 

 
Om ruter: Forfatteren har de fleste strekningene beskrevet 
ovenfor i Garmin GPS-format, og disse kan sendes på 
forespørsel. (oivind.amlien@sf-nett.no).  


