Vandring for alle

3 dage

Nordfriesland
Ved vadehav og grænse
Det er tidevandet, der gør Vadehavet til en enestående naturoplevelse. Milliarder af kubikmeter vand flyttes 2 gange
dagligt frem og tilbage, således at store landområder skiftevis
er tørlagte eller oversvømmede.
Nordfriesland er den nordligste del af den tyske del af Vadehavet. Det ligger mellem Sønderjylland mod nord og Ditmarsken mod syd. Grænsen mellem Nordfriesland og Ditmarsken
er Ejderen.
Vadehavet er et unikt naturområde og har global betydning.
Det er enestående i Danmark, Tyskland og Holland og hører
til blandt ét af verdens 10 vigtigste vådomåder. Det er et stort
og berigende natur- og kulturområde fyldt med oplevelser. (I
Danmark har det status som vildt- og naturreservat og bliver i
2010 nationalpark.)
Vadehavet sprudler af liv i luften, på vadens overflade og
ikke mindst i vaderne. På hver eneste kvadratmeter lever op
til 100.000 rejer, orme, snegle og muslinger. Forår og efterår
spiser mellem 10 og 12 millioner trækfugle sig mætte her.
I Vadehavet trives også den spættede sæl og gråsælen og det
er samtidig et opvækstområde for mange fiskearter.
Det skal vi opleve:
Istider og tidevandets arbejde har gjort landskabet fuldstændig fladt og givet mennesket nogle helt specielle vilkår at
leve under. Vandet har været en ven, da havet har været et
stort spisekammer, og vandets aflejringer har gjort andre
områder frugtbare til agerbrug eller til opdræt af specielt får.
Men vandet og havet har også været en fjende, der har taget
mange liv og tvunget mennesket til at udføre nogle enorme
anlægsarbejder. Dels for at kunne leve i sikkerhed og dels for
at kunne inddæmme områder til marker og beboelse. Vi ser
alt dette ved at bevæge os på områdets højeste punkter –
nemlig digerne. Og vi ser Ejdersperrwerk, der for ikke så
længe siden gjorde det meget mere trygt at leve bag digerne.
I Tönning, hvor vi skal bo, er der en arm af Ejderen, der
bruges til havn. Her er et dejligt havne-/bymiljø, flotte bindingsværkhuse og gamle træskibe. I Tönning ligger også
Multimar Wattforum, der i levende form fortæller om Vadehavet og livet i det.
Men vi får også en anden historie med hjem, da en af vandreturene forgår på diget langs Danmarks gamle sydgrænse,
Ejderen. Og vi kommer helt tilbage til den meget gamle historie, da vi også besøger en anden vold: Nemlig Dannevirke,
der i 1000 år var den synlige menneskeskabte danske grænse
mod syd. En af dagene afslutter vi med dans og musik på
hotellet.

Nem vandring i det gamle danske land

Vandreturene:
1. dag:
6 km. – 1 etape.
2. dag: 2 - 8 km. – 1 etape.
3. dag:
5 km. – 1 etape.

Højdemeter op / ned:
Ubetydelig.
Ubetydelig.
Ubetydelig.

Denne tur er særdeles velegnet til stavgang.
Vi giver gerne forpligtende tilbud på denne tur.
I prisen er inkluderet:
Bustur, vandrekyndig rejseleder, helpension fra frokost første
dag til og med frokost sidste dag, bidrag til rejsegarantifonden samt musik på hotellet en af aftenerne. Evt. entréer er
ikke inkl.
Hotel:
Hotel Nordfriesland www.hotel-nordfriesland.de
Hotellet er beliggende tæt på Tönnings centrum. Der er hyggelig restaurant samt fjernsyns- og opholdstue. Alle værelser
har bad/toilet og tv. Værtinden er dansktalende.

Dagsturene:
Dag 1: Efter opsamling kører vi sydpå, og vi giver os god
tid, for vi skal ikke så langt. Vi kører over Tønder, Süderlügum og Husum, inden ankomsten til Tönning. Vi indkvarteres og får en let frokost, hvorefter vi skal ud på den
første tur. Vi skal op på diget, der følger Ejderen langt ind i
landet. Ejderen var i gamle dage en væsentlig del af Danmarks sydgrænse. Vi skal ud at gå på denne grænse, hvor vi
følger dens bugtede løb. Vi går på diget, så vi kan se langt og
vi får et indtryk af landskabets karakter.
Længde: 6 km. på 1 etape.
Højdeforskel: Ubetydelig.
Efter aftensmaden går vi en tur ind til byen og oplever torvet,
parken, de gamle huse og havnemiljøet, der oser af sømandsromantik og afslapning.

Dag 2: Vi skal ud at gå en tur ved Ejderens munding i
Nordsøen. Igen på diget, så vi kan se langt til begge sider.
Men hvor det dagen før var Ejderen, diget værnede imod er
det i dag diget ud mod havet, så vi får et rigtig godt kig ud
over vadehavet. Turen slutter ved Eidersperrwerk, der vidner
om menneskets kamp mod havet. Et stort, flot og imponerende bygningsværk, der giver tryghed til befolkningen inde i
landet.
Vi fortsætter til Büssum, en af de mange tyske badebyer ud
mod Nordsøen. Her er der bl.a. tid til frokost, inden vi fortsætter til Heide, hvor vi også gør et ophold.
Længde: Vi kan vælge mellem 8 km., 5 km. og 2 km.
Højdeforskel: Ubetydelig.
Efter aftensmaden er der dans og musik.

Er der lidt tid tilovers på egen hånd i Tönning, kan Multimar
Wattforum besøges. Det er et stort udstillingscenter, der
fortæller spændende historier om dyrenes liv mellem højoglavvande. Her kan man i eget tempo udforske Vadehavets
mangfoldighed og hemmeligheder.

Dag 3: Dannevirke mod øst er en anden del af Danmarks
gamle fæstningsværker mod syd for 1000 år siden. Når bussen er pakket sætter vi kursen derover for at gå en tur på ca. 5
km. på og ved volden. Vi kommer bl.a. forbi dele af Valdemarsmuren, der stadig er intakt.
Længde: 5 km. på 1 etape.
Højdeforskel: Ubetydelig.
Vi slutter med frokost i en hyggelig restaurant i Selk, inden vi
kører til grænsen til indkøb.
Stave: Turen er velegnet til stave.
Variation: De 2 første dage kan der tilvælges længere ruter.
Underlag: Digerne har nogle steder en ujævn overflade.

