Vandring for alle

5 dage

Halland
Det var Danmark – engang.
Dybe skove, store søer, skærgården og åbne fjeldlandskaber
er nerven i den svenske natur. Utallige vandreruter, uberørte
fjelde og et pulserende storbyliv møder den rejsende, der
søger oplevelser tæt på Danmark, men dog i helt anderledes
omgivelser.
Halland præges af sin lange, enestående kyst, naturen er
varieret og spændende, hvilket man kan opleve blandt andet i
de mere end 120 naturreservater. I nærheden af de kystnære
byer Varberg, Halmstad og Falkenberg findes også nogle af
Sveriges mest berømte strande som Tylösand, og Apelviken.
Halland er også en populær helseregion med kendte spa- og
wellnessfaciliteter. Også mulighederne for fremragende
shopping er gode, hvor indkøbscentret Ullared spiller en
væsentlig rolle.
Det er ikke kun kysten, der er et besøg værd. Hallands indland skal også opleves. Her er frodige skove, der dækker
halvdelen af regionen, levende landsbyer, magiske søer og
åer og endda ægte vildmark til jagt. Mulighederne for at
komme rundt er mange – der findes vandreruter, som opfylder alle ønsker.
Halland byder ofte på højtryk og i sommermånederne er
byerne og strandene nogle af landets mest populære. Også
kulturudbuddet er omfattende, med udstillinger, museer og
kunstgallerier. Og så ligger den gamle danske provins, der er
næsten lige så stor som Sjælland, så tæt på, at vi når dertil på
næsten ingen tid.
Det skal vi opleve:
På vores vandreture i Halland skal vi opleve noget af det
hele. På vej fra vores feriehuse i Apelviken langs kystpromenaden ind til Varberg, der er nærmeste større by, knap 60.000
indbyggere, ser vi Varbergs vartegn, Fästningen, rejse sig
stolt og knejsende, som den ligger og beskytter landet bagved. På den anden side af byen ligger et Naturum, der fortæller om et fuglereservat, som vi kommer til at rundt om, og vi
kommer også langs kysten ved Varbergs andet store fritidsområde: De 5 vige på Getterön.
Skovene rejser sig op i baglandet, og dem skal vi selvfølgelig
også besøge. Vi skal ud på dejlige vandreture rundt om nogle
af søerne, og vi skal besøge vandet og strømmene, når det er
bedst, nemlig ved et par vandfald. En køretur langs ”Hallands
vackraste väg” bliver det også til. Hallands mest kendte og en
af de allerflotteste vandreture bliver det også til. Fra Hallands
andet store ferieområde, Tylösand, går den flotte Prins Bertils
Sti langs kysten, over klipper og gennem strandenge ind til
Halmstad.
En af dagene bliver ”en helt anden historie!” Vi kører op til
området mellem Sveriges 2 største søer, Vänern og Vättern,
hvor historien om tempelridderen Arn udspiller sig. Vi fortæller historien og vandrer på en af områdets pilgrimsruter,
der går mellem de historiske steder.

Når Sverige er bedst

Derudover bliver der tid til at besøge og kigge sig omkring i
2 af de store byer, Halmstad og Varberg, som vi bor tæt på. I
Varberg skal man give sig selv tid til at besøge torvet, der er
et af Sveriges største, og Fästningen, der ligger ved indsejlingen til havnen. Vi besøger Skandinaviens største indkøbscenter Ullared, og endelig skal vi også besøge Ringhals, der er
Sveriges største atomkraftværk med 4 reaktorer.
Denne tur adskiller sig fra de øvrige ved at man i hytterne får
en madkasse stillet til rådighed. Denne skal ”strække” til
morgenmad og et måltid om dagen: Enten ved tilbagekomst
til feriehusene sidst på dagen eller en madpakke. Det sidste
måltid – det varme – er inkluderet i prisen og kan blive både
middag og aften.
Vandreturene:
Højdemeter op / ned:
1. dag: Afhængig af tid til rådighed.
2. dag: 11 km. – 3 etaper.
Ubetydelig.
3. dag: 14 km. – 2 etaper.
50 m. op i starten.
4. dag: 15 km. – 4 etaper.
150 / 150 m.
5. dag: 6 km. – 1 etape.
50 / 50 m.
Det meste på denne tur er egnet til stavgang.
Vi giver gerne forpligtende tilbud på denne tur.
I prisen er inkluderet:
Bustur, vandrekyndig rejseleder, helpension fra aftensmad
første dag til og med frokost sidste dag, aftensmad sidste dag,
bidrag til rejsegarantifonden, indgang og foredrag på Ringhals. Evt. øvrige entréer er ikke inkl.
Hotel:
Apelviken Feriehuse ligger ca. 4. km. syd for Varberg ved en
af Hallands absolut bedste strande. Feriehusene ligger ned til
stranden og består af 32 4 personers feriehuse. Alle husene er
nyopførte, der er gulvvarme, 2 separate soveværelser, toilet
og bad er adskilte i hvert sit rum, der er fuldt udstyret køkken
med komfur, mikrobølgeovn, opvaskemaskine, kaffemaskine,
køl/frys, service m.v. I opholdsstuen er der kabelTV med
fladskærm og der er terrassemøbler på den sydvestvendte
terrasse.

Dagsturene:
Dag 1: Vores færge sejler først fra Grenå over middag, så
vi har inden da tid til at smutte forbi en af Danmarks nyeste
nationalparker, Mols Bjerge. Her er man i fuld gang med et
naturgenopretningsprojekt – der sker rigtig meget – og vi vil
vandre en tur her. Længden afhænger af den tid vi har til
rådighed, og det er igen afhængig af, hvor og hvornår vi
starter hjemmefra. Vi ankommer til Varberg først på aftenen
og bliver indkvarteret og får madkasser udleveret.

Dag 2: Vi starter dagen med at gå ind langs Strandpromenaden til Varberg, 4 km. Fæstningen ved havnen tårner sig op
over os, og vi går ind i den over den gamle borgbro og går på
opdagelse i den. Herefter bliver vi samlet op på havnen og

kører ud lidt nord for Varberg til Naturum – et center for
områdets fugleliv. Vi kigger os lidt omkring her, inden vi går
en lille runde omkring Naturum, bl.a. med udsigt til et fuglereservat. Denne udsigt har vi også i starten af næste etape, da
vi følger reservatet indtil vi når Getterön. Her følger vi sydkysten og passerer de 5 vige inden vi når bussen, der venter
på os med madpakkerne.
Herefter skal vi besøge Sveriges største atomkraftanlæg i
Ringhals. Vi får en film at se og dertil nogle ord med på
vejen. Der er også en lille udstilling, som vi kommer ind i.
Dagen slutter med et besøg i selve Varberg by inden vi kører
hjem.
I alt 11 km. på 3 etaper. Op / ned: Ubetydelig.

Dag 3: Denne dag helliger vi historien om Arn. Vi kører til
Mösseberget i Falköping, hvor den lange pilgrimsrute i området starter. Vi kommer op på et skovbevokset plateau og
turen veksler mellem tæt skov og mange lysninger, og vi får
et flot vue over Hornborgasjön, der er kendt for sine mange
traner om foråret. Bussen bringer os til Gudhem – klosteret,
hvor Cecilie ifølge bog og film henslæbte de mange år med at
vente på Arn. Vandreturen fortsætter langs Hornborgasjön,
og ruten fører os igennem og over vådområder i naturreservatet, der giver næring til et rigt fugleliv. Vi følger søen et godt
stykke for at slutte etapen ved endnu et Naturum. Dette fortæller om søens historie, om fuglelivet og om menneskeligt
liv ved søen.
I alt 14 km. på 2 etaper. Op / ned: 50 m. op i starten.

Dag 4: I dag bliver vi lidt ”kongelige!” Vi skal nemlig ud
at vandre på ”Prins Bertils Sti.” Den starter ved Tylösand og
følger sydkysten. En flot tur langs vandet, gennem skov og
strandeng og over klipper. En tur, der indbyder til at tage den
med ro, for der er masser af udsigtspunkter og rige muligheder for at finde en bænk og tage en lille ”slapper.” Stien ender
i Halmstad, som der selvfølgelig bliver tid til at kigge på.
I alt 13 km. på 3 etaper. Op / ned: 100 / 100 m

Dag 5: Efter vi har pakket bussen kører vi ind i Varbergs
bagland. Vi skal først ind at gå rundt om en af de smukke
søer, Valasjön – 5 flade km. Herefter kører vi ud på ”Hallands vackraste väg.” Undervejs på denne gør vi et stop ved
Yngeredforsen, der er et andet flot vandfald, hvor vandkraften tidligere har været brugt.
Herefter kører vi til Skandinaviens største indkøbscenter i
Ullared. Her bliver der tid til at se sig om og evt. gøre nogle
fordelagtige indkøb inden vi sætter kursen mod Göteborg,
hvorfra vi sejler til Frederikshavn. Vi kommer hjem midt på
aftenen.

