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Villabyerne
Camping
Charlottenlund Fort
kunne meldt
fuldt hus, da
Villabyerne
kom forbi
onsdag i sidste uge, hvor
termometeret nærmede
sig de 30
grader.

Turist

i Gentofte Kommune

Villabyerne besøger hen over sommeren
en række turistattraktioner i Gentofte
og spørger turisterne, hvorfor de er
kommet, og om de er tilfredse
Tekst og foto: Annette Houman

serie Med flere museer, en forlystelsespark, masser af smukke naturarealer og gode campingmuligheder er Gentofte faktisk lidt af en turistmagnet.
Men hvad er det, der får de enkelte turister til at vælge lige
netop ét sted frem for et andet? Det har Villabyerne sat sig for
at undersøge, så de kommende uger opsøger vi attraktioner
og turister for at finde svaret.
Vores lille sommerodyssé startede på Ordrupgaard i sidste uge, og denne uge har vi besøgt Camping Charlottenlund
Fort, midt i Charlottenlund Strandpark, indrettet i det gamle
og nedlagte Charlottenlund Fort, der blev anlagt i årene 188687 og fungerede som fort indtil 1932. Området er fredet.

Kitae Lim, New York City, USA:

Kjell Ivar og Marie
Ødegård med to børn, Grindvoll, Norge:
“Vi kom her første gang for 27 år siden. Vi skulle have boet på en
campingplads længere nordpå, men den brød vi os ikke om. Vi
ville tættere på vandet og fandt denne plads ved en tilfældighed.
Vi er kommet her hvert år siden, i to uger. Med alle fire børn, men
nu er det kun de to yngste, som er med”, siger Kjell Ivar, som holder af at sidde ved vandet om morgenen, inden familien vågner,
og nyde roen og udsigten og hilse på motionister og hundeluftere. “Jeg kan genkende flere af dem fra år til år”, smiler han.
Marie supplerer:
“De første år var der mange nordmænd på pladsen, dengang
var det ikke så dyrt i Danmark. Men vi holder af at komme her,
danskerne er så hyggelige”, smiler hun.
Børnene har aldrig savnet legeplads eller vandland.
“Det var et sjovt sted at være barn med de gamle kanoner,
skrænterne, man kan løbe op og ned ad, og selvfølgelig stranden”, husker Helene og Kristoffer.
Familien har ingen planer om at besøge museer i år, især fordi
de efterhånden har besøgte ’alt’, men også fordi vejret er så godt.
Eneste faste punkt er den årlige havnerundfart i København.
“Vi skal se nærmere på ubåden, for det er især de tekniske
udstillinger, der interesserer os”, siger Kjell Ivar.
Så må Da Vinci-udstillingen i det gamle akvarium være noget for
jer?
“Den har vi ikke hørt om, men det lyder bestemt interessant”.

“Jeg har været her i tre dage for at slappe af, inden jeg rejser tilbage til USA i morgen. Ugen inden var jeg i Frankrig”, smiler Kitae Lim, som bor i et lille telt.
“I virkeligheden er jeg ikke en rigtig turist”, ler han og
supplerer sit engelske med flere danske ord.
“Jeg har boet i Danmark i fire år og har arbejdet med
patenter i en medicinalvirksomhed. Nu glæder jeg mig
til at komme hjem, men jeg har været virkelig glad for at
være i Danmark. Her er fredfyldt, og I har en god worklife-balance”.

Kjell Ivar og Marie Ødegård er kommet på campingpladsen i
27 år. De første år med alle fire børn, nu er kun de to yngste,
Helene og Kristoffer, med.

Co og Ellen Prins, Schoorl, Holland:
“Danskerne minder om hollænderne”, smiler
Co Prins.
“Vi holder meget af Danmark og er kommet
i landet hvert år i 30 år - vi har nu også været i
Sverige og Norge. Det er fjerde eller femte gang
på denne campingplads, fordi her er roligt og
smukt. I år er vi her i 12 dage, inden turen går
til Karrebæksminde. Vi holder af at være ved
vandet. Vi bor godt nok tæt på vandet i Holland, men vil gerne opleve noget andet i ferien. I år er vejret meget bedre her end hjemme,
hvor det regner. Det gode vejr betyder også, at
vi dropper Louisiana, hvor vi ellers ville have set
Nolde-udstillingen”, forklarer han.
Hvad med en tur på Ordrupgaard eller Øregaard her i området?
“Vi beskæftiger os med design og kunst, så
det ser vi så rigeligt af til dagligt”, smiler Co
Prins.

Familien Borggaard/Mikkelsen behøver ingen legeplads, for
her er oceaner af plads til leg for Sigrid, Esben og Tilde.

Lone Borggaard og Birgitte Mikkelsen
med tre børn, Esbjerg:
“Vi hørte om campingpladsen fra min søster, dengang hun
boede i København, og kom her et par dage for nogle år siden.
Her er dejligt og roligt. Vi er her en uge med vores tre børn,
tvillingerne på tre år og den store på seks, og bor i telt. Her
er ingen legeplads, men oceaner af plads til at løbe rundt
og lege, og så er der selvfølgelig stranden. Og ellers er der jo
ingen vej ind til byen, hvor vi bl.a. skal se Amalienborg og en
tur i Tivoli”, siger Lone Borggaard.
Hvad med Dyrehavsbakken lige rundt om hjørnet?
“Nej, vi når ikke Bakken i denne omgang”.

Ægteparret Prims kommer til Charlottenlund, fordi her er
roligt og smukt.

Slut med drive
in-lopper på
Bakken

Maxi Zoo Gentofte
Nybrovej 2, 2820 Gentofte
Åbningstider: man-fre 10-20, lør 9-18, søn 10-17

Er dit kæledyr
månedens fødselar?
Som medlem af Poteklubben, bliver dine dyr fejret med manér!
Hver måned kårer vi månedens fødselar blandt alle hunde og katte,
der har fødselsdag, i Poteklubben!
Kom ind og hør, hvordan du kommer med til festen!
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Regn og for få besøgende bevirker, at Lilli
Henriksen stopper Carbootsale

40%
i forhold
*Tilbuddet er

Eukanuba
Maintanance
Medium
eller Large

Arion Adult
Large kat

10 kg

12 kg

10 kg

299,-

299,-

319,-

SPAR 250,�

SPAR 170,�

SPAR 100,�

SPAR 20%

SPAR

PÅ ALLE LOPPEMIDLER
8 kg
Ta’ 3 pakker
I BUTIKKEN

119,-

Vitakraft Compact
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Kitae Lim slapper af i sit telt inden returrejsen til USA
efter fire fredfyldte år i Danmark.
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Tilbuddene i denne annonce gælder fra onsdag 16. juli til og med søndag d. 20. juli

i garagen De få, som forrige
søndag trods en våd vejrudsigt optimistisk valgte at fylde
bilen med lopper og slå bagklappen op på Bakken P Carbootsale, måtte pakke tingene
ned igen - drivende våde.
Det er sket mange søndage, men det er nu ikke derfor, Lilli Henriksen har valgt
at trække stikket på drive
in-loppemarkedet.
"For det første er det en klar
hindring for antallet af besøgende, når det koster 60 kr.
at køre ind og kigge på lopper. For det andet er par, familier og venner på vej på Bakken oppe i gear, på vej til koncert eller karruseller. Det blev
helt tydeligt for mig med starten af Tisvildeleje Strand Carbootsale. Her er der ro på, tid
til at slentre, sludre og gøre

Kgl. porcelæn

købes

Lundin
Vester Voldgade 21

33 13 21 11

Lilli Henriksen har sagt farvel
til Bakken.

en god handel, så nu koncentrerer jeg mig om Danmarks
vel nok smukkeste loppemarked deroppe", siger Lilli Henriksen, som ikke har mistet sit
gode humør trods dyrekøbte
erfaringer.
"Man skal turde turde. Og
man skal turde erkende, hvis
man begår fejl. Og så skal man
bare se at komme videre".

