Vandring for alle

5 dage

Vandring for alle klassisk.

Weserbergland.
- ved Tysklands oversete flod.
Weserbergland ligger på begge sider af floden Weser i trekanten mellem Hannover, Bielefeld og Kassel, og en spændende og afvekslende rejse venter os i det romantiske
(bjerg)landskab i den sydlige del af Niedersachsen. Bløde
bakker, pragtfulde slotte, hyggelige bindingsværkshuse og
idyllisk flodlandskab præger dette charmerende område.
Smukke historiske bindingsværksbyer som Hameln, Bodenwerder og Rinteln ligger som perler på en snor langs Weser,
hvor imponerende borge og slotte i Weserrenæssance åbner
for oplevelser.

I området ligger et par af de enorme monumenter, som tyskerne rejste sidst i 1800-tallet, og som den dag i dag betyder
meget for den tyske selvforståelse og nationalfølelse.
En af Tysklands mest mondæne kurbade – Bad Pyrmont –
bobler bogstaveligt talt vand med naturligt kulsyreindhold og
højt indhold af jern og salt op af jorden. Her ligger et gammelt historisk borganlæg / slot med voldgrav og en særdeles
flot kurpark, der bl.a. har den største udendørs palmehave i
Nordeuropa.
Weserberglands maleriske kulisse er også kendt for dens
verdensberømte eventyr og fortællinger. Mød rottefængeren
fra Hameln og de fantastiske løgnhistorier, som Baron von
Münchhausen er kendt for.

Weserberglands smukke landskaber byder også på fantastiske
vandreture, hvor naturen kan nydes i fulde drag. Undergrunden er gamle sandstens- og kalkaflejringer, og hvor disse
bryder frem til jordens overflade giver de nogle spektakulære
landskaber med fritstående klippeknolde, stejle bjergsider,
skovbevoksede højdedrag og næringsfattige områder. Det er
disse landskaber, vi skal vandre igennem. Med udgangspunkt
i Rinteln eller Auetal-Rehren kommer vi godt rundt i området
rundt.

Derudover byder turen også på et par andre besøg. Udover
byerne, naturen og de store monumenter bliver der også tid til
at besøge nogle huler, der først er fundet for 25 år siden, og vi
aflægger et besøg ved et slot, der er typisk for Weserrenæssancen.
Weserbergland ligger så tæt på Danmark, at vi vil kunne nå at
gøre noget den første og den sidste dag.
Vandreturene:

Dag 1:
Dag 2:
Dag 3:
Dag 4:
Dag 5:

Længde:
5 km.
15 km.
10 km.
14 km.
5 km.

Etaper:
1
4
5
3
1

Højdemeter:
Op:
200 m.
0 m.
Lidt
Lidt.
125 m.

Ned:
200 m.
0 m.
Lidt
Lidt.
125 m.

Variationer: Der er hver dag muligheder for at variere vandreturenes længde. Se under de enkelte dage.
I prisen er inkluderet:
Bustur, vandrekyndig rejseguide, halvpension fra aftensmad
første dag til og med morgenmad sidste dag, entré til Schillathöhle og til toppen af Porta Westfalica, Hermannshöhe og
Externsteine, frokost sidste dag og bidrag til rejsegarantifonden.
Øvrige entréer m.v. er ikke incl.
(Husk madpakker til første dag.)

Vælg selv: Se priserne på prislisten og vælg mellem byhotel
– dyrest, og landhotel – billigst. Fra Waldhotel Mühlenhof er
der en kende længere at køre til og fra udflugterne.

Her skal vi en rundtur i de skovklædte bjerge og op på toppen
af den stejle klippevæg. 50 m. lodret står klippevæggen! Vi
vandrer først på smalle stier under den og ser den tårne sig op
ved siden af os.

Bemærk: Denne tur er beskrevet som en Vandring for alle
klassisk, hvilket vil sige, at bussen bliver i området omkring
vandringerne og følger med vandrerne til pit-stop.
Hotel: Stadt Kassel i Rinteln.
http://www.hotel-stadtkassel.de/

Vi kommer op på toppen, Teufelskanzel, der er et plateau,
hvor der fra gammel tid er gennemført ofringer til forårsgudinden Ostara. I dag byder anstrengelsen på en storslået udsigt
ud over dalen, når vi vover os hen mod kanten. På vej frem
og tilbage kommer vi forbi Baxmannsbaude, som der knytter
sig en helt speciel historie til.
Hotellet ligger midt i Rinteln – midt på gågaden. Det kan
ikke være mere centralt med Altstadt og Weser indenfor
behagelig gåafstand. Det er en gammel bindingsværksbygning, der selv bidrager til byens hyggelige atmosfære, men
indenfor er det moderniseret. Alle værelser har bad/toilet og
farvefjernsyn. Derudover er der keglebane og lokaler til
gruppens samlinger om aftenen.
Hotel: Waldhotel Mühlenhof i Auetal-Rehren.
http://www.waldhotel-muehlenhof.de/

I alt 5 km. på en etape. 200/200 m. op/ned.
Alternativ: Forekommer de 200 højdemeter at være for
meget, kan man køre med bussen til en lille charmerende by i
nærheden (det tager ca. 10 minutter hver vej) og få et ophold
på ca. 1½ time.

Dag 2: Weser og Schillathöhle.
Dagens vandring er i floddalen – en smuk og varieret oplevelse. Vi starter ud i en lille by, som dateres helt tilbage til
800 tallet. Vi går ned til floden og møder snart en skulptur,
der på fornøjelig vis fortæller både et sagn og om pramdriverne barske liv. På begge sider af dalen rejser skovklædte
bjergsider sig. Hvor vi går er landet opdyrket, i floden og
over os viser antallet af forskellige fuglearter, at her er godt at
være.

Hotellet ligger noget for sig selv – tæt på skov og med en lille
fin park rundt omkring sig og stor udendørsterrasse. Alle
værelser har bad/toilet og fjernsyn. Der er gratis WIFI overalt
og et 100 m2 stort svømmebassin til fri afbenyttelse. En aften
under opholdet laver værterne mad på grill til os. Også her er
der fine grupperum til aftentimerne.

Dagsturene:
Dag 1: Hohenstein.
Vi skal over grænsen, ned til Hannover og til højre, ind til
Weserbergland og Hohenstein, hvor Nordtysklands stejleste
klippevæg befinder sig.

Vi kommer igennem nogle af de hyggelige byer, som ligger
som perler på snor – smukke gamle bindingsværkshuse med
forskellig udsmykning i bemalet træ – store kirker, et slot
med gigantisk park og vi krydser flere gange over Weser.

Ved vejs ende når vi Bodenwerder, hvor den kendte Baron
von Münschausen har boet. Her har han fortalt og videregivet
sine originale eventyr og hele byen vidner om hans originalitet. Skulpturer af de mange historier lægger op til genkendelse og munterhed. Byen er i sig selv meget smuk – både nede
ved floden med de hyggelige små beværtninger og spisesteder; Tager man den historiske gåtur rundt i byen vil man
opleve snævre gader, dejlige torve og huse med deres helt
egen historie. Her er rige muligheder for at finde sin frokost.

bremsede romerne fremmarch mod nord, bl.a. Danmark.
Udover selve mindemærket er udsigterne – specielt oppe fra
toppen af mindesmærket storslåede.

I alt 15 helt flade km. på 4 etaper.
Variation: Spring evt. sidste etape over og få mere tid i
Bodenwerder.

Der er ca. 1½ km. frem og tilbage mellem mindesmærke og
bus – og ca. 100 trin op til toppen af Denkmal. (Anbefales.)

Herefter besøger vi den nærliggende Schillathöhle. Det er en
kalksteinshule, der blev fundet i 1992 i et kalkstensbrud. Vi
skal med elevatoren ned i den – 45 m. kommer vi i dybden.
Den er ca. 180 m. lang, men oplyst, bred og høj, så vi kan gå
oprejst i den.

Herefter skal vi til Externsteine, der er et af områdets absolut
mest spektakulære og besøgte naturfænomener. Midt i det
bølgede landskab står 5 næsten 40 m. høje klippesøjler og
strækker sig mod himlen. Externsteine har gennem årtusinder
har haft en magisk tiltrækningskraft, for her må være noget
helligt! Bl.a. har en stenhugger hugget Kristi nedtagelse af
korset ind i en af klipperne. Her er et infocentrum med udstillinger (gratis entré), plancher og 2 små film, og det er også
her, der er fine muligheder for at finde sin frokost.

Besøget er 3-delt. 1: Vi får en rundvisning i hulen og kommer
også ud i kalkbruddets enorme hul. 2: Vi får en 3D - fremvisning med fremragende billeder af en anden og lignende hule i
nærheden. 3: Vi får en ligeså fremragende 3D – fremvisning
af områdets natur ovenfor hulen.

Vi skal vandre 4 små ture i området. Vi bliver sat af lidt
udenfor og går ind i centrum af det hele, hvor de 3 andre ture
starter, nærmest som et kløverblad. Det er fine markerede
ruter, der giver et meget håndgribeligt indblik i naturens
cyklus: At blive til og forgå: Her er masser af nye træer og
store buske og gamle træer i hobetal får lov at blive liggende.
Skoven er blandet med skiftevis tæt skov og store lysninger.
I alt: 2 ruter af 2½ km. og 2 ruter af 1½ km. Lidt op og ned.
Rækkefølgen af de 3 dele kan variere. Besøget varer ca. 1
time og må under ingen omstændigheder udelades. Det er flot
og spektakulært.

Dag 3: Hermannshöhe – Externsteine – Hameln.
Vi kører først til Hermannhöhe med Hermannsdenkmal, der
er endnu et stort mindesmærke. Dette er sat som en markering af teutonernes sejr over romerne i år 9. En sejr, der

Variationer: Vælg selv antallet af de små ruter..
Vi slutter dagen med et besøg i Hameln, som de fleste nok
kender fra eventyret om Rottefængeren fra Hameln. Også her
bliver man betaget af den fantastiske bykerne. Heldigvis fik
man stoppet nedrivningen af de gamle huse i tide, så vi i dag
kan opleve den helt unikke Altstadt, som stod urørt efter 2.
verdenskrig. At byen har været beboet af driftige borgere og

man har været dygtige til at tiltrække de bedste fagfolk igennem tiderne, vidner husenes størrelser, stil og udsmykning
om. Måske giver man sig tid til at besøge et glasværksted,
man kan tage ind på museet eller man kan smage på den
lokale ”rottegift”. Der er mange muligheder.

ropas største palmelund samt en slotssø med slot og fæstningsværk. Skulle man have lyst til at shoppe lidt, er der gode
muligheder på gågaden, hvor et livligt handelsliv udfolder
sig, men man kan også sætte sig på én af de mange bænke og
nyde roen og de stemningsfulde omgivelser.

Dag 4: Schieder – Bad Pyrmont – Hämelchen Schloss.
I smuk natur begynder vi vores dag langs Shieder See, der er
en opdæmmet sø, hvor fuglelivet har det fortrinligt. Måske,
hvis vi er meget heldige, får vi øje på en isfugl. Undervejs
passerer vi forskellige skulpturer i beton og keramisk mosaik.
Det er resultatet af en sjov opgave arkitektstuderende fik
stillet i 2016.

Mange af de store og imponerende bygningsværker i området
er bygget i den såkaldte Weserrenæssance. På vejen hjem gør
vi holdt ved et ”pragteksemplar” – Hämelchen Schloss. Udover at se slottet udenfra kan vi gå rundt og se ældre tilknyttede bygninger, bl.a. Tysklands første fritliggende protestantiske kirke.

Dag 5: Porta Westfalica.
Vi går ind i bøgeskov og på vejen til kurbyen Bad Pyrmont,
veksler landskabet dejligt mellem engdrag, frugtlunde og
marker. Undervejs kommer vi igen igennem en af de små
charmerende tyske byer med masser af bindingsværk i en lille
central Altstadt.
I alt 14. km. på 3 etaper. Ganske få m. op/ned.
Variation: Spring evt. sidste etape over og få mere tid i Bad
Pyrmont.
Vi kommer til Bad Pyrmont, hvor mførste punbkt nok vil
være at finde sin frokost på en af de mange restauranter eller
caféer. Det er en smuk og fredelig kurby, og at vand er tema,
er man ikke i tvivl om. Allerede på hovedalleen, som fører
om til brøndpladsen, byens hjerte, er der anlagt et vandløb
flankeret af skulpturer. Byen har mange oplevelser at byde
på: På Brünnenplatz ligger Wandelhalle, en vandrehal, hvor
det er muligt at smage på vand fra en af de helbredende kilder. Man kan også tage en slentretur i kurparken, som er et
mesterværk i gartnerkunst og som også har det nordlige Eu

Inden vi kører hjem skal vi sige farvel til Weserbergland, og
det gør vi fra Porta Westfalica – et blandt de mange Kejser
Wilhelm Denkmal, der er i Tyskland.
Her slutter Weserbergland og fra Denkmal får vi en forrygende udsigt mod syd og det landskab, som vi har besøgt de
forrige dage. Vi ser, hvorledes Weser er brudt igennem de
lave bjerge for at fortsætte sit løb mod Nordsøen.

Vi skal vandre en tur på en lille bjergkam, frem og tilbage ad
2 stier, der løber næsten parallelt. På udturen på en smal og
knudret trampesti og hjemad er det på en bred skovsti. Vi får
flotte udsigter fra kammen, kommer forbi et udsigtstårn og
ender ved ruinerne af en over 1000 år gammel Kreuzkirke.
I alt: 5 km. med 125 m. op og 125 m. ned.
Variationer:
De ivrige kan – hvis der er tid – fortsætte ca. 2 km. længere
ud på kammen og vende om; 100 højdemeter mere.
De øvrige kan vende om, når det passer dem og gå tilbage til
Denkmal og bussen.
På hjemturen holder vi som sædvanlig ind for at få en samlet
afsluttende frokost.

