Vandring for alle

6 dage

Thüringer Wald
Tysklands vandrings-mekka
Længst mod syd i det tidligere Østtyskland ligger delstaten
Thüringen med det pragtfulde bjerg- og naturområde, Thüringer Wald. Det er et stort og spændende skovområde, fra
Eisenach i vest til Sonneberg mod sydøst, 170 km. langt, 35
km. bredt og op til 982 m. højt. Skoven består af flotte gamle
løvtræsområder og store dybe nålestræsplantager, der henligger som uberørt naturskov eller dyrket gavnskov. Øverst er
der områder med beskyttede højmoser.
Henover bjergryggens øverste kam bugter sig som en slange
fra side til side den gamle forbindelsesvej mellem områderne
øst og vest for. Det er Rennsteig, der med sin totale længde
på 160 km. samt de mange sideveje og stier til byerne i dalområderne mod nord og syd udgør et af de mest besøgte
vandreområder i Midteuropa. Bjerggrunden er sprækket og
forvitret med stejle skråninger, og det betyder, at området,
sammen med Harzen, byder et af de tyske Mittelgebirges
mest varierede områder, vandrings- og oplevelsesmæssigt.
Oberhof, hvor vi skal bo, ligger på ryggen af Thüringer Wald
og Rennsteig, 835 m. over havet. Oberhof blev i Østtyskland
udviklet til et vintersportsmekka og –centrum for eliten indenfor en række vinteridrætter. En status, som byen stadig
holder fast i, da faciliteterne løbende bliver moderniseret.
Det skal vi opleve:
Vandreturene i Thüringer Wald er meget spektakulære.
Rennsteig er udgangspunkt for vores ture 2 af dagene, hvor vi
vandrer i det centrale Thüringer Wald. Vi vandrer på bjergryggen og indimellem åbner skoven sig til nogle pragtfulde
udsigter over dalene under os. Vi kommer op på og forbi
nogle af områdets højeste punkter, Beerberg, Grosser Inselsberg og Schneekopf, hvor der på toppen er placeret et tårn, så
vi lige præcis kan komme 1.000 m. op! Den ene af dagene
laver vi en afstikker og går gennem en af de stejle sidedale –
nedad.
Men vi kommer også ud i siderne af området. Mod øst ligger
floden Schwarza, som vi skal følge et langt stykke. En flod,
hvor der tidligere er blevet vasket guld. Og mod vest får vi
nok hele turen mest spektakulære oplevelser da vi vandrer
gennem dybe slugter, hvor vandet har ædt sig grådigt ind i
bjergmassiverne.
Derudover kommer vi igennem små idylliske landsbyer, hvor
det efterhånden er ved at være svært at se, at det her en gang
var Østtyskland. Vi skal besøge delstatens Thüringens hovedby, Erfurt, der efter genforeningen er blevet grundigt
restaureret, så den i dag fremstår som en af Tysklands flotteste byer. Vi skal besøge Wartburg, der står på Unescos verdensarvsliste, og med i denne tur er også et besøg i Feengrotterne, der er kendetegnet ved nogle særdeles flotte farver.

Meget mere end en skovtur

Vandreturene:
Højdemeter op / ned:
2. dag: 16 km. – 3 etaper.
375 / 375
3. dag: 14 km. – 3 etaper.
Ubetydelig.
4. dag: 15 km. – 2 etaper.
275 / 450
5. dag: 13 km. – 3 etaper.
450 / 450
De fleste af etaperne er egnet til stavgang.
Vi giver gerne forpligtende tilbud på denne tur.
I prisen er inkluderet:
Bustur, vandrekyndig rejseleder, halvpension fra aftensmad
første dag til og med morgenmad sidste dag, frokostmadpakker dag 3 og 5, frokost dag 2 og sidste dag, entré til Feengrotterne, bidrag til rejsegarantifonden. Evt. andre entréer er ikke
inkl.
Hotel:
Treff Hotel Panorama i Oberhof: www.treff-hotelpanorama.de
Treff Hotel Panorama er et stort gennemrenoveret hotel i
udkanten af Oberhof – men dog meget tæt på centrum. Der er
409 værelser, alle udstyret med bad/toilet og TV. Fra restauranten og langt de fleste værelser er der flotte panoramaer
over området. Der er mange faciliteter på hotellet: Svømmehal og sauna, keglebaner og bar, og der er ofte egne arrangementer, bl.a. dans.

Dagsturene:
Dag 1: Vi kører tidligt hjemmefra og ankommer sidst på
eftermiddagen til Oberhof.

Dag 2: Vi starter vandringerne i Thüringer Wald med en
central del af Rennsteig ved Oberhof. Vi får først et indtryk
af de store sportsanlæg, hvorefter vi går i nåleskoven. Vi
kommer forbi Rennsteiggarten med over 4000 forskellige
planter fra bl.a. Thüringer Wald.
Vi kommer meget tæt på toppen af områdets højeste bjerg,
Grosser Beerberg, 983 m., hvorfra der er en enestående udsigt mod syd inden vi stopper ved Schmücke til en fælles
frokost.
Herefter laver vi en sløjfe op på et andet af områdets højeste
punkter, Schneekopf, 978 m., hvorefter det går hjem igen.
I alt 16 km. på 3 etaper med 400 m. op, 400 m. ned.

Dag 3: Vi kører til den østlige del af Thüringer Wald, til
floden Schwarza, hvor der tidligere er vasket guld og som nu
er et yndet fiskested, da den er meget ren. Vi går først gennem den lille landsby Sitzendorf. Kort efter følger en anden
idyllisk landsby, Schwarzburg, inden vi bliver overladt til at
følge floden, hvor vi kan nyde samspillet mellem det brusende vand og skovens træer.
I alt 14 km. på 3 etaper. Ubetydeligt op, ca. 100 m. ned.

Efter vandringerne skal vi besøge Feengrotterne, der af Guinness Book of Records er udråbt til at have denne planets
flotteste farver. Vi slutter af i grotternes ”katedral,” hvor der
jævnligt bliver afholdt bryllup!

Dag 4: Første del af dagens vandring er på Rennsteig igen
– og stadig på den centrale høje del. Vi kommer igennem
blandet skov med mange fine udsigtspunkter inden vi kommer til dagens højdepunkt, Grosser Inselsberg, der er en af
områdets markante toppe, 917 m. Her er det tid til at finde sin
frokost – måske med en flot udsigt til dalene nedenunder!
Vi skal derefter ned til Grenzwiese og går fra Rennsteig
gennem en flot kløft og via bl.a. Pantoffelweg inden vi slutter
med at gå gennem den lille by Tabarz, hvor bussen venter på
os..
I alt 15 km. på 2 etaper med 300 m. op, 550 m. ned.
Dagen slutter med et besøg i Thüringens hovedstad, Erfurt,
der er en af Tysklands flotteste byer. Efter genforeningen
blev blev der straks iværksat en storstilet plan, der skulle få
byen tilbage til sit oprindelige udseende. Og det er lykkedes,
således at den i dag fremstår flot og velrestaureret

Dag 5: Bussen kører os til Wartburg, en flot gammel borg,
der er på Unescos verdensarvsliste. Og sådan skal en borg se
ud – højt knejsende på en klippetop. Den har også spillet en
stor rolle i europæisk historie, da det var her Luther oversatte
bibelen til tysk – og dermed iværksatte hele Reformationen.
Men inden vi for alvor får tid til at se den skal vi en tur rundt
i området. Vi skal bl.a. igennem Drachenschlucht, hvor vandet har skåret sig dybt ned i klipperne. Nogle steder så smalt,
at vi kun lige kan komme igennem! Men bare rolig, vi kommer ikke til at sidde fast eller få våde fødder, for der er bygget metalsti ovenpå vandløbet, så vi går bogstavelig talt
ovenpå det.
Vi får senere en pragtfuld udsigt fra Grosser Drachenstein,
hvor vi spiser de medbragte madpakker inden vi slutter dagens vandring med en smuk tur gennem Landgrafenschlucht..
Vi returnerer til borgen, Wartburg, som vi får tid til at kigge
ind i og nydeudsigten fra inden vi returnerer til Oberhof.
I alt 13 km. på 3 etaper med 400 m. op og 400 m. ned.

Dag 6: Efter nogle dejlige vandre- og oplevelsesdage i det
syd-/østlige Tyskland går det efter morgenmaden nordpå
igen. Vi stopper undervejs til en fælles frokost, inden vi
kommer hjem først på aftenen.

