EN CAMPINGVÆRT FORTÆLLER:

(Historien udspiller sig på en campingplads i nærheden af
Barcelona)

Det er første gang de er her og ville såen tur ind for at se Barcelona. Flere campister anbefalede den at tage den offentlige bus,
der kører forbi campingpladsen til Barcelona ,men nej, de ville
selv køre ind til byen.
De kørte af sted og parkerede deres bil i en P-garage. Trak billet
og lage den i forruden (den gør man aldrig i Spanien, for det er
ligesom at sige :tag min bil). I bilen havde de lagt deres: Ny mobiltelefon, GPS, kørekort, pas, visa, samt alt deres festtøj og sko.
De startede på en spadseretur påca. 3-4 timer
og ville så tilbage til bilen,
men ak, de kunne ikke
huske hvor de havde
parkeret deres bil, måtte
tilbage til campingen
med en TAXA. I mange
dage der efter drog der
flere hold af andre danske campister af sted til
Barcelona og ledte hele
dagen igennem i alle de P-garager med 20 min. afstand fra Ramblaen, men uden held.
De ringede SOS op i Danmark og sagde at de havde mistet
deres bil i Barcelona, men ikke historien som den var. De havde
også været ved spansk politi og sagde først som det var, at de
ikke kunne huske hvor de havde parkeret den. Det ville politiet
så ikke have noget med at gøre. Campingpladsen ringede til 300
P-garager, men ingen havde den (der er omkring 6-8 hundrede
P-garager i Barcelona). En uges tid senere gik de så til politiet
i Vilanova og sagde deres bil var blevet væk og så tog de imod

anmeldelsen. Efter en månedes tid, drog de tilbage til Danmark i
den bil, som SOS havde fået sendt ned til dem fra Tyskland.
Nu har konsulatet ringet dem op fra Spanien og fortalt de havde
fundet deres bil i den P-garage, hvor den var stillet. P-garagen
har været flink ved dem og sagt de kun skulle betale 300 Euro
(knap 2500 kr.) for den måneds tid den har været parkeret der .
De kom selv til at betale alt andet og campisten fortalte mig i går,
at det ville blive ca. 30 tusinde Dkr.
En lidt dyr parkering, for ikke at tage P-biletten med, hvor der altid
står adressen på garagen og her i Spanien lader man aldrig sin
billet ligge i bilen, da man betaler ved en automat i indgangen inden man gå ned til bilen.
Morale: Læs vejledningerne på

http://www.campisternes-rejseportal.eu/lande/spanienland.htm
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