Vandring for alle

5 dage

Eventyr og oplevelser.

På eventyr med brødrene Grimm
- i Weserbergland.
”I udkanten af en stor skov boede en fattig skovhugger med
sin kone og 2 børn, en dreng der hed Hans og en pige der hed
Grethe. Han havde næppe til dagen og vejen, og engang da
der blev dyrtid i landet, kunne han ikke længere skaffe det
daglige brød.”

Vi skal på denne rejse stifte bekendtskab med bl.a. Snehvide,
Askepot, Rottefængeren fra Hameln – og vi krydrer det hele
fra fantasiens overdrev, da Baron von Münchhausen også
kommer fra dette område.
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 eller Höxter ligger som perler på en snor langs Weser,
hvor imponerende borge og slotte i klassisk Weserrenæssance
lægger op til en oplevelser.

Sådan starter det berømte eventyr om Hans og Grethe. Det er
en af de bedst kendte fortællinger fra brødrene Grimm´s
samling af folkeeventyr, der udkom for ca. 200 år siden.
De 2 brødre blev født i Hanau i det sydlige Tyskland i 1785
og 1786 og de begyndte i 1806 at samle historier og eventyr
ind i det, der senere blev det samlede Tyskland. De kom
omkring store dele af landet, og mange af eventyrerne kom til
verden i Weserbergland, området vi skal besøge på denne
rejse.
På rejsen besøger vi mange af de ”almindelige” turistmål,
men vi lægger et lag mere på. Vi er nemlig på ”Deutsche
Märchenstrasse,” (Den tyske Eventyrrute) og vi fortæller
historien om brødrene Grimm, vi besøger mange af de lokale
steder, hvor historierne blev fortalt og brødrene skrev dem
ned – og vi bor i Höxter, hvor historien om Hans og Grethe
stammer fra. Ja – vores hotel har endda en ”Hans og Grethe –
salon!”

I området ligger et par af de enorme monumenter, som tyskerne rejste i 1800-tallet, og som den dag i dag betyder
meget for den tyske selvforståelse og nationalfølelse.
Weserbergland byder også på smukke landskaber, hvor naturen kan nydes i fulde drag. Undergrunden er gamle sandstens- og kalkaflejringer, og hvor disse bryder frem til jordens overflade giver de nogle fantastiske landskaber med
fritstående klippeknolde, stejle bjergsider, skovbevoksede
højdedrag og næringsfattige områder.
Höxter, hvor vi skal bo, ligger ned til Weser. Det er en hyggelig gammel by med mange velholdte bindingsværkshuse i
en smuk Altstadt. Her er mange caféer og restauranter at
besøge om eftermiddagen, når vi er kommet hjem, for vores
hotel ligger kun 200 m. herfra.

Weserbergland ligger så tæt på Danmark, så vi på de fleste af
turene vil kunne nå at gøre noget den første og den sidste dag.
Bemærk: Vi kan i denne rejse lægge spadsereture – kortere
eller længere – ind i programmet, som det ønskes.

Vi giver gerne forpligtende tilbud på denne tur.
I prisen er inkluderet:
Bustur, vandrekyndig rejseguide, halvpension fra aftensmad
første dag til og med morgenmad sidste dag, frokost dag 2 og
frokost sidste dag og bidrag til rejsegarantifonden.
Øvrige entréer m.v. er ikke incl.
Hotel: Flair Hotel Stadt Höxter.
www.hotel-stadt-hoexter.de/

Hotellet ligger midt i Höxter med centrum og Altstadt indenfor behagelig gåafstand. Der er i alt 100 senge i knap 60
værelser, alle med bad / toilet, hårtørrer, værdiboks og fladskærm. Samtlige værelser er ikke-ryger værelser. Der er
gratis trådløst internet og elevator. Der er en lille have og 2
restauranter, således at gruppen vil kunne hygge sig i en af
dem om aftenen uden at blive forstyrret af andre.

Dag 2: Bad Karlshafen – Sababurg – Fürstenberg.
Dagens første stop er Bad Karlshafen, som flygtede franske
huguenotter anlagde ved Weser. Det er en by anlagt efter
strenge geometriske principper, alt bygget i samme stil og
med luft og plads mellem bygningerne. Byen er senere også
blevet kurby med Gradierværk og flot promenade ved vandet.
Vi skal også se havnen, hvor varer skulle omlæsses. Den
bliver i 2015 bliver færdigrestaureret, så der atter kommer
vand i den.

Herefter tager vi fat på eventyrerne. Vi følger på en flot køretur Weser lidt længere mod syd og kommer til Gieselwerder,
hvor eventyret om Snehvide stammer fra. Videre går det til
Sababurg – her sov Tornerose i 100 år. Vi skal se slottet og
tårnet, inden vi får frokost i slottet.

Dagsturene:
Dag 1: Herrmannshöhe.
Vi skal over grænsen, ned til Hannover og til højre. Undervejs ”sætter vi scenen” og vi fortæller om brødrene Grimm
og deres historie.
Vi besøger Hermannsdenkmal, der er et af mange store tyske
mindesmærker. Dette er sat som en markering af teutonernes
sejr over romerne i år 9. En sejr, der bremsede romerne
fremmarch mod nord, bl.a. Danmark. Udover selve mindemærket får vi nogle forrygende og storslåede udsigter.

Herfra har vi ca. 1 time i bussen, inden vi når vores dejlige
hotel midt i Höxter.

På hjemturen besøger vi en af områdets berømte virksomheder: Porcelænsfabrikken Fürstenberg, der gennem mange år
har eksporteret deres varer til hele verden. Vi kan besøge
museet og salgsudstillingen, og fra en nærliggende Biergarten
er der en formidabel udsigt med vest over landskabet og
Weser.

Dag 3: Schwalenberg – Bad Pyrmont – Polle

Dag 4: Bodenwerder – Hameln – Corvey.

Dagens første besøg er Schwalenberg, en af de mest idylliske,
små bindingsværksbyer, man kan forestille sig – og næsten et
eventyr I sig selv! Når man går ind gennem byen ad de bumpende brosten betages man af de smukke og velholdte huse.
Byen var traditionelt tilholdssted for kunstmalere, og kunsten
lever da også stadig i de gamle bindingsværkshuse. Her findes flere små gallerier, og malere kommer stadig på besøg for
at arbejde med deres kunst.

Nord for Höxter ligger en by, der er arnested for skrøner,
legender og fantastiske historier. Vi skal besøge Baron von
Münchhausens by, Bodenwerder. Byen har et flot centrum /
Altstadt, og rundt om står skulpturer inspireret af Münchhausen. Vi nyder byen, torvet og Weserpromenaden.

Herefter går turen til Bad Pyrmont, der er en af Tysklands
allerflotteste og mest mondæne kurbyer. Mineral- og kulsyreholdigt vand bobler bogstavelig talt op af jorden, her er
parkanlæg, store herskabelige hoteller og patricierhuse og
mondænt strøg med mange butikker. Her er slot / borg (gratis) med café – og den enorme og fantastisk flotte kurpark
med Nordeuropas største udendørs palmehave og masser af
blomster tiltrækker turister i stort tal.

Vi vender næsen hjemad mod Höxter, men først skal vi hilse
på Askepot. Denne historie foregår i Polle, et lille færgested
ved Weser. Her troner en gammel borg højt over floden og
rundt om er en lille ”Askepotsti,” der slutter ved hendes sko.

Herefter går turen til Hameln, der får besøg af flere millioner
gæster om året. Først og fremmest for at se og hilse på Rottefængeren, men også for at besøge Hamelns pragtfulde gamle
by, hvor de mange seværdigheder ligger side om side. En
slentretur gennem byens gågadenet med de istandsatte renæssancebygninger er oplagt i denne smukke by.

På vejen hjem kører vi ind til et kolossalt stort – tidligere –
kloster, som Karl den Store anlagde for 1200 år siden. Det
ligger kun et par km. udenfor Höxter, og hvis man vil, kan
man spadsere hjem til hotellet langs Weser. Klosteret har haft
meget stor magt og indflydelse – også for vores danske historie. Her er et imponerende museum, der fortæller om klosterets historie, byens Höxters udvikling, og hvor en imponerende kejsersal med tilhørende enormt bibliotek viser noget
om fordums storhed og pragt.

Dag 5: Externsteine.
Rejsens sidste besøg er områdets absolut mest spektakulære
og besøgte naturfænomen. Midt i det bølgede landskab står 5
næsten 40 m. høje klippesøjler og strækker sig mod himlen.
Det er Externsteine, der 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, plancher
og 2 små film.

Vi skal hjem igen efter nogle begivenhedsrige dage, men
inden vi ”kommer for godt i gang” stopper vi ind for en samlet afsluttende frokost – og mon ikke det på hjemvejen bliver
til et par eventyr mere!
Vi får et passende ophold her inden vi fortsætter hjemad og
undervejs holder vi – som sædvanlig – ind for en samlet
afsluttende frokost.

