Vandring for alle

6 dage

Vandring for alle klassisk

Spreewald
Tysklands grønne Venedig..
Spreewald, lidt syd for Berlin, er et ca. 100 km2. stort naturog kulturområde, som bør være et MUST for vandreglade
folk. Floden Spree danner her sit indlandsdelta, hvilket betyder 100 vis af vandløb – sine steder reguleret – andre steder
beskyttet; Området er blevet et UNESCO biosfærereservat,
og det skaber helt enestående levevilkår for mange forskellige planter og dyrearter.

Spreewald er centreret omkring et mangfoldigt indlandsdelta
af floden Spree nord for Cottbus, hvor vi skal bo. De mange
forgreninger af flodnettet skaber en unik geografi, hvor bådfart i lavbundede pramme i generationer har været det mest
effektive transportmiddel. Motorbåde er ikke tilladt – bortset
fra posten m.v. – og området er kun i begrænset omfang
tilgængelig for biler. De mest almindelige transportformer er
således cykling og vandring. Selvom bådtransporten i dag er
meget præget af turisme, er den stadig nogle steder en nødvendighed for indbyggerne.

drevet af familier, og Spreewald – agurker er verdensberømt i
hele Tyskland. Turister som i dag besøger Spreewald på en af
de mange pramture, vil få lejlighed til at købe syltede agurker
undervejs, idet det er en fast tradition at besøge nogle af de
mange sylterier på turen.
Ruterne på denne vandreferie vil vise Spreewald fra de bedste
og mest interessante vinkler: Fra sumpskov til ”havneanlæg”,
fra søområder til slotsparker og alle steder vil man se og
beundres over, hvordan mennesker nu og gennem tiderne har
formået at tilpasse sig og skabe optimale livsvilkår.

Turen er her beskrevet som en Vandring for alle klassisk,
hvor alle gør det samme, og bussen følger med i den udstrækning, det er muligt. Vandreturene kan selvfølgelig gøres
kortere end det, der er beskrevet her.
Vandreturene: Længde:
2. dag:
15 km./3 etaper
3. dag:
12 km./3 etaper
4. dag:
16 km./4 etaper
5. dag:
15/11km./2 etaper

Højdemeter:
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Denne tur er særdeles velegnet til stavgang.
Ved 5 dage vælges blandt udflugterne på 4 dages turen.

Spreewalds oprindelige indbyggere er ikke tyskere men sorbere (slavisk folkefærd) som har en egenartig folklore præget
af slaviske traditioner. Folkedragterne er for kvindernes vedkommende karakteriseret ved særlige hatte, som angiver den
ægteskabelige status.
Spreewald er berømmet for deres syltningstraditioner. Således er der mulighed for at købe et væld af syltede agurker,
der lagres i store trætønder. Disse sylterier er som oftest

I prisen er inkluderet:
Bustur, vandrekyndig rejseleder, halvpension fra aftensmad
første dag til og med morgenmad sidste dag, frokost dag 4 og
sidste dag, kort til at benytte sporvogn i Cottbus entré til
Frilæandsmuseum i lehde dag 3 og Slawenburg i Raddusch
dag 4,1½ times sejltur fra Lübbenau til Lehde og tilbage
(rundtur) dag 5, bidrag til rejsegarantifonden.
Øvrige entréer m.v. er ikke inkluderet.
Hotel:
Radisson Blu i Cottbus. www.radissonblu.com
Lækkert 4-stjernet hotel midt I Cottbus. Samtlige værelser
har gratis WIFI, satellet-tv og modern siddekrog med skrivebord. Naturligvis med eget bad/toilet.
Gæsterne har gratis adgang til swimmingpools, samt adgang
til spa m.v. mod tillægsgebyr. Spaen ligger på 9. sal og har

panoramaudsigt over hustagene i Cottbus.
Gæsterne får ved ankomsten et ”kørekort” til sporvognen,
således at den kan benyttes gratis under opholdet.

Dagsturene:
Dag 1: Efter opsamling kører vi sydpå og til venstre ned

Videre fortsætter vi ind i Fyrst Brannitz´s gigantiske slotspark, hvor 2 store pyramider – én i vand og én på land – er de
officielle seværdigheder – men parkens beplantning og vandløb samt de velholdte bygninger er absolut værd at besøge.
I alt 15 km. meget flade på 3 etaper på hhv. 6 – 3 – 6 km.

mod Berlin. Vi kører nok igennem byen og når til Cottbus og
indkvartering sidst på eftermiddagen. Undervejs holder vi
selvfølgelig passende pauser. Der er ca. 565 km. fra Padborg
til Cottbus.

Dag 2. Cottbus og byens grønne bælte.
Fra vores hotel tager vi sporvognen de knap 2 km. ind til
byens centrum. Først tager vi turen rundt ved den gamle
bymur, som vi støder på i form af restaurerede tårne og murværk.

Efter vandreturen er det tid at opleve Cottbus på egen hånd.
Bussen kører os ind i hjertet af byen, og vi finder først selv
frokost, inden resten af eftermiddagen bruges på at udforske
byen. Hvornår vi tager hjem bestemmer vi selv. Vi ved nu
hvorledes sporvognen fungerer, hvor den kører fra m.v., I
dagtimerne er det 8 gange i timen, og da der ikke er ret langt,
kan vi være hurtigt hjemme.

Dag 3: Den oprindelige sumpskov

Og her mærker vi, at selv om vi er i kernen af Spreewalds
største by med ca. 100.000 indbyggere, så er her ganske
stille. Vi fortsætter ind igennem centrum, der byder på et
dejligt torv med cafeliv, en driftig gågade med mange butikker og ikke mindst grønne områder med vandløb.
Og Spree – tæmningen af den store flods delta og vandets
integration i landskaber er jo turens omdrejningspunkt. Efter
et par kilometer er vi i Spreeauenpark, et stor smukt anlagt
park med alt lige fra rosenhave, dufthaver, et arboret og et
eksempel på – et forsøg på genskabelse af den oprindelige
sumpskov. Vi skal også se resterne af et 15 mio. år gammelt
forstenet mammuttræ.

Vi bliver sat af busssen i en lille by, hvor vi får et godt indtryk af, hvordan man har tæmmet vandet, så der er mulighed
for at bygge og bo i et så vådt miljø. Flere har gjort en turistforretning ud af vilkårene og udbyder eksempelvis kano- og
værelsesudlejning. Her er på én gang både idyllisk og tankevækkende.

Efter byen kommer vi ind på en sti, som virkelig giver os et
indtryk af det oprindelige landskab – eller rettere ”vandskab”.
Her er sumpskov på begge sider – urørt skov, hvor træerne
eks. birk, el og elm kæmper ”med fødderne” i vand – lige til
de segner og får lov til at ligge. Flere gange passerer vi vandløb og kanaler og kan fra broerne se Spree, som løber parallelt med stien og folk, som oplever området på vandvejene i
kano. Her er helt stille – ingen må færdes med motorhjælp i
dette område.

Vi nærmer os Lübbenau, en hyggelig by midt i det hele med
et helt særligt havneområde og køber kaffe ved havnen. Vi
går herefter forbi slottet ud til en helt speciel by nemlig Lehde, hvor flere huse ganske enkelt kun kan nås med båd. Her
besøger vi et vældig godt frilandsmuseum, hvor huse fra
forskellige områder i Spreewald er genopført. Her bliver det
tydeligt, hvor ”fæstebonden” har skullet kæmpe for tilværelsen og udover at levere arbejdskraft også skulle aflevere store
mængder fisk til fyrsten.

hvordan dette byggeri har gjort et stort indhug i de oprindelige skove. Mange af bygningerne er i dag fredede og det er
ikke tilladt at genopføre nye i denne stil.

I dag går vi i det opdyrkede land– en meget afvekslende tur,
som vil vise eksempler på de afgrøder, som området er så
kendt for. Det gigantiske arbejde med at tæmme vandet har
gjort, at Spreewald i dag betegnes som et af Tysklands spisekamre hvad angår grøntsager. Fra tidligt forår høstes asparges, jordbær, - siden kartofler, agurker, kål, græskar og peberrod. Fra høje pæle ser vi storkene, i kanalerne er ænder og
i have og træer lever mange forskellige småfugle.
Undervejs ser vi pramme, hvor ”kaptajnen” er oppe på land
for at åbne/lukke for sluserne – et vandsystem, som tidligere
var den måde hvorpå man fragtede afgrøder til markedet. Nu
er det turister, der nyder stilheden og oplevelsen af det fascinerende landskab.
Vi kan tage et smut ind til keramikeren, der har værksted i én
af de gamle gårde – og beundre udstillingen og den stemningsfulde gårdplads. Senere giver en tur op i Bismarckstårnet en mulighed for at se hele området fra oven – alle 360
grader.
I alt 16 km. meget flade på 4 etaper på hhv. 4-4½-3-4½ km.

I Lehde får vi også tid til at finde frokost på en af de mange
”Gasthaus” inden vi vandrer et lille stykke tilbage til Lübbenau. Her er der tid til at se sig om i byen – eller gå med hen
til Haus der Mensch und natur, hvor bl.a. 2 korte og meget
informative film giver os et indtryk af levevilkårene gennem
tiderne. Inden vi skal hjem får vi nok lige tid til at besøge
Brandenburgs mindste bryggeri og smage deres ”Babbenbier!”
I alt 15 km. meget flade på 3 etaper på hhv. 6½ – 3 – 2 km.

Dag 4: Det tæmmede land.
Omkring byen Burg ligger noget af det ”grønne spisekammer”. Her er vandet tæmmet og små jordlodder omkranset af
træer er gjort dyrkbare – et ganske karakteristisk træk for
området. Et andet er de gamle sorte bjælkehuse med stråtage,
der ligger spredt i landskabet. Man kan godt forestille sig,

Vi slutter, hvor vi startede – ved Bahnhof Burg. Det er i dag
blevet Gasthaus, der virkelig står i jernbanens tegn. Her er
udsmykket med utallige jernbanemuseumsgenstande, og
drikkevarerne kommer med (legetøjs)tog!! Det er en helt
særegen oplevelse, hvor vi til frokost skal have en Schienenvesper med områdets lokale specialiteter.

Når vi har spist besøger et helt specielt museum – en genopført borg – Slawenburg – fra den helt tidlige middelalder. (ca.
150 år før Harald Blåtands byggerier i Jelling.)
Denne borg var blot én af mange i Spreewald, som dengang
var et velordnet samfund med righoldig kultur. Et imponerende bygningsværk, som nu indeholder fund, som arkæologerne har fundet frem fra udgravninger – lige fra flinteøkser
til de smukkeste keramik, synåle af bronze m.m.
Indtryk gør også den ”tidsrejse”, som museet har anlagt udenfor selve borgen, hvor vi fysiske bevæger os frem i tiden.

Næsten hele vejen har vi Spree på vores højre side – og imellem den og os er der stadig sumpskov, så vi bliver mindet
om, hvordan det hele så ud engang.
I alt 15 km. meget flade på 2 etaper på hhv. 4 og 11 km.
Bemærk: Det er muligt at vandre en kortere etape 2 på ca. 7
km. og blive kørt af bussen det sidste stykke. Man deles ca. 3
km. inde på etape 2.
Både den korte og den lange slutter i en anden af områdets
små byer. Her findes nok først frokost, inden man tager en tur
undt i Slotsparken, hvor der er sjove oplevelser i form at f.eks
en labyrint, sanseaktiviteter for hørelse og syn og en fantastisk legeplads for børn og voksne, hvor vand og vandregulering selvfølgelig er temaet.

Dag 5: Det tæmmede vand.
Dagens vandring handler selvfølgelig også om vand – men
denne gang er det de mange ”teichen” – menneskabte damme, der præger vandringen.
Dammene er anlagt for at kunne optage vandmasserne fra
Spree, hvis der skulle være fare for oversvømmelser og for
høj vandstand i eks. Berlin, hvor floden løber igennem.

Vi skal bestemt ikke snydes for sejltur på kanalerne omkring
Lübbenau. For lige at blive mindet om, hvordan landskabet
oprindeligt så ud, og hvilke vilkår det gennem tiderne har
budt mennesket tager vi med en ”kahn” på en 1 ½ times
rundtur i Sprees indlandsdelta.

Dette store område er også til gavn og glæde for fuglene og
her er virkelig mange arter: På øen er forskellige arter ænder
og gæs, svaner, hejrer og måske traner….. i luften kan vi
være heldige at se fiskeørn og glenter.

Undervejs fortæller ”kaptajnen” om dyrelivet, om vegetationen, men også om fortidens og nutidens levevilkår i området.
En sejltur, der sammenfatter og konkluderer og er en fantastisk finale på en indholdsrig vandreferie.

Vandrestien går helt tæt på søbredderne, så vi får det hele
med – også der hvor karper springer op fra vandet og napper
insekter i luften. Vandet bliver nemlig også brugt til fiskeopdræt. Sine steder er søerne næste udtørret, og vi ser fodspor af
rådyr og vildsvin, der har været ud at drikke af de sidste
vandpytter.’

Dag 6: Vi skal hjem igen – nok ad samme vej, som vi kørte
ud. Også denne tur naturligvis med passende pauser – en af
dem er med den traditionelle afsluttende frokost på et
Gasthaus tæt på motorvejen.

