Vandring for alle

6 dage

Varm tur til ”Nordpolen!”

Stettin.
- gammel tysk by og nationalparker.
Stettin er en af Europas største havne- og værftsbyer, selvom
den ligger ca. 60 kilometer fra Østersøen. På den lange havnepromenade kan man se over vandet på en skov af kraner og
indad på landsiden byens facade.

Byen er omringet af grønne parker og skove, der indbyder til
afslapning, adspredelse og vandring. Syd for ligger en naturbeskyttet stor bøgeskov, der gennemkrydses af et net af vandrestier, og i byens nordlige udkant ligger en enorm park med
rastepladser, borde og bænke til søndagsudflugten, stort
udendørs badeland med alskens faciliteter og også her med et
tæt net af vandre- og cykelstier. Det hele bliver brugt flittigt.
Tæt på ligger – både i Tyskland og i Polen – nationalparker
med meget særegne landskaber. Mod syd er det et helt specielt flodlandskab, der ligger i både Polen og Tyskland, og mod
nord er en ”rent” polsk nationalpark ved Østersøen. Det er
naturligvis i disse parker, skove og nationalparker, vores ture
og vandringer foregår.

Under 2. verdenskrig blev byen kraftigt bombet og ødelagt –
og man forstår næsten ikke, hvordan en by kan genopstå efter
så vanskelige vilkår.

Byen er let at finde rundt i, så man nemt selv kan gå på opdagelse. Der er et fintmasket net af sporvogne, og vil man ikke
bruge tid på det, kan man køre i taxa til en ganske fornuftig
pris.

Stettin kaldes også “Polens Paris” med dens mange rundkørsler og store brede boulevarder. Her er helt moderne bygninger, bl.a. et smukt koncerthus på demokratipladsen og den
“gamle by”, som er koncentreret omkring byens ældste rådhus, er man i gang med at genskabe gadebilledet fra det gamle Stettin, idet man bygger nyt oven på de gamle fundamenter
der bliver gravet ud. I dette spændende område åbner der
mange restauranter og pubber og her er en dejlig stemning.
Byen dækker 300 km. og faktisk er store dele dækket af
grønne områder, hvilket vi vil opleve på én af vandredagene,
samt vandområder – hvor man midt i storbyen støder ørne.
Mange danskere tager til Stettin for at handle, for her er mange gode handelsmuligheder; både i de almindelige butikker
og storcentre, men også på de store markeder, som byen er
kendt for. Her sælges alt mellem himmel og jord. Der er nok
noget at spare på udvalgte varer, men byen og området har så
meget andet at byde på.

Stettin oplevede en meget svær tid under 2. verdenskrig. Den
var tysk og blev bombet så tæt af både engelske, amerikanske
og sovjettiske fly, at kun 40 % af den oprindelige by var
tilbage ved krigens afslutning; resten var ødelagt. Den oplevede også en kaotisk afslutning på 2. verdenskrig, da man
måtte gennemleve ½ år i uvished, før det blev besluttet, at
byen skulle tilhøre Polen! Byen er genopbygget og tilbage er
nogle af de enorme underjordiske beskyttelsesrum tyskerne
byggede til befolkningen.

Vandreturene:

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

Længde:
13 km.
15 km.
15 km.
16 km.

Etaper:
2
2
3
3

Højdemeter:
Op:
175 m.
0 m.
225 m.
100 m.

Dagsturene:
Dag 1: Mod øst – til ”Nordpolen!”
Ned:
100 m.
0 m.
275 m.
100 m.

Bemærk 1: Der er hver dag store muligheder for at variere
indholdet, således at vandringerne ikke bliver så lange som
skitseret. Se alternativer under de enkelte dage.
Bemærk 2: Derudover kan vi også udskifte hele eller dele af
vandreturene med andre ”almindelige” udflugter. F.eks. sejltur på Oder, besøg på vodkafabrik, besøg i vikingeby eller
sigtseeing på slottet.

Vi skal tidligt af sted, for vi har en lidt lang dag i bussen
foran os. Vi kører igennem det nordlige Østtyskland på fine
nye motorveje med passende pauser og kommer om eftermiddagen frem til Stettin og vores hotel. Fra Padborg til
Stettin er der 530 km.(Det svarer til lidt syd for Kassel i
Tyskland.)
Efter indkvartering skal vi have aftensmad, og hvis trafikken
har været med os i løbet af dagen, kan vi lige nå ud og snuse
lidt til byen, for vi bor midt i den – tæt på centrum.

I prisen er inkluderet: Vi giver gerne forpligtende tilbud.
Bustur, vandrekyndig rejseguide, entré til botanisk have dag
2, entré til borganlæg dag 4, halvpension fra aftensmad første
dag til og med morgenmad sidste dag, frokostmadpakker dag
2 og dag 3, frokost dag 5 og sidste dag, og bidrag til rejsegarantifonden. Øvrige entréer m.v. er ikke incl.
(Husk madpakker til første dag.)
Hotel: Victoria, Stettin.
www.hotelvictoria.com.pl/

Dag 2: Puszcza Bukowa og Smaragdsøen.
Vi skal ud at køre i bussen, men denne dag det bliver kun til
småture.
Vi kører til Glinna, hvor vi først skal besøge en botanisk
have / arboret med tilhørende naturskole og picnicfaciliteter.
Haven ligger smukt i terrænet og byder på mange forskellige
træer og buske. Vi går ind til den på den karakteristiske brolægning, og på det første stykke er der oplysningstavler om
plante- og dyreliv. Undervejs passerer vi en relativ ny soldaterkirkegård for faldne tyske soldater fra 2. Verdenskrig. Den
skal vi naturligvis se.

Hotel Victoria*** ligger godt i centrum af Szczecin, få
meter fra hovedstrøget og 500 m. fra den gamle by og byens
vigtigste seværdigheder som Den Kongelige Port, Skt. Jakobs
Kirke og De Pommerske Fyrsters Slot. Værelser er pæne,
lyse og alle med sat-TV, telefon samt badværelse. Der er bar
og restaurant på hotellet og fine samlingslokaler i kælderen til
fælles hygge om aftenen. Det er et lidt ”gammeldags” hotel
uden moderne ”koncepttankegang.” Til gengæld er der stil,
charme og autencitet.

Den botaniske have / arboretet ligger ca. 1½ km. inde, og vi
tager os tid til at se den, og vi tager os tid til at nyde kaffen,
som vi har taget med fra bussen.

Vi går nu for alvor ind i skoven, Et sted er foderplads for
kronvildt, så det skulle ikke undre, at vi får dem at se undervejs, for der er mange af dem! Vi ser også rigtig mange tegn
på vildsvinet tilstedeværelse – og ja, vi kan også være heldige

at se dem. På vores vej gennem skoven er mange lysninger,
små søer og rislende vandløb - en dejlig tur rig på naturoplevelser.

udover det landskab, som vi senere vil træde ind i.
1½ km. med 40 m. op / ned.
Vi kører til Criewen og bliver sat af ved Nationalparkhaus –
hvor vi også slutter vandringen.
Vi begynder vores vandring på diget, hvorfra vi har udsigt til
land på vores venstre side, marker, kolonihaver og til de små
broer over den ”gamle” Oder, som er forbindelsesled til byer
og vejnet. På vores højre side har vi engområdet, som er
paradis for 100.000 vis af fugle, der overvintrer her, hviler på
vej til destination i et andet land, spiser og yngler: Gæs, ænder af mange forskellige arter, hejrer, sangsvaner…..alle ser
vi……her er storkereder på høje pæle….i luften svæver
glenten og måske er vi heldige at se fiskeørnen.

Vi når frem til bussen ved stenkirken i Kolowo – og ser, at vi
virkelig er kommet på landet!
8 km. med 100 m. op / 25 m. ned.
Variation: Gå med ind til haven og tilbage til bussen, inden
den kører til Kolowo.
Bussen kører os nu gennem skoven ind imod Stettin og stopper i nærheden Smagradsøen, som vi går rundt om. Søen er
18 m. dyb og har, set oppefra, et smukt grønt skær. Det er en
lille perle, som også polakkerne nyder at besøge. Vi finder
frem til et stort picnicsted, men inden vi spiser madpakken
skal vi lige nyde udsigten ind over Stettin.
5 km. 75 m. op / ned.
Variation: Drop rundturen og gå med op til søen og derfra
ud til udsigtspunktet.
Dagens vandretur er forholdsvis tidlig færdig, så vi får tid til
at se og besøge den dejlige by, vi bor i. Bussen kører os til
Stettin, og vi kan vælge, om vi vil sættes af ved et af de store
kendte markeder, ”Manhattan,” eller køres hjem til hotellet.
Der er f.eks. en fint markeret rute rundt i byen, der viser forbi
alle seværdighederne. Ruten, der er 7 km. lang, kommer forbi
vores hotel.

Vi krydser over arealet ved byen Schwedt og fortsætter på
modsatte side tæt på den polske grænse – stadig med engene
og fuglene på højre hånd. Det sidste stykke tilbage til Nationalparkhaus dykker vi ned i engene og væk fra digerne. Vi
går tværs over og igennem området på en læringssti med
informationstavler. Undervejs spiser vi de medbragte madpakker.
15 helt flade km. på 2 etaper.
Variationer: Området er så nemt at finde rundt i og ud af, så
der kan laves utallige variationer – alle helt flade.

Dag 3: Unteres Odertal.
Floden Oder løber igennem Stettin og deler byen i 2. Syd for
Stettin danner den grænsen mellem Polen Tyskland, og et tæt
samarbejde er opstået mellem de 2 lande for at bevare områdets oprindelige natur. Vi skal besøge den tyske del, Unteres
Odertal (på dansk: den nedre del af Oderdalen) Det er den
eneste nationalpark i Tyskland af sin art. Det er et 60 km.
langt og smalt lavtliggende flodlandskab, hvor store områder
somme tider oversvømmes. Der er enestående vilkår for
plante- og dyreliv, bl.a. ses traner og fiskeørne. Området er
inddæmmet med diger, for at beskytte lokalsamfundene i
både Polen og Tyskland, og det er disse diger, vi skal vandre
på.
Vi begynder dagens oplevelser i Unteres Odertal i Stolpe og
skal op til det gamle tårn fra 1200 tallet, der er det eneste
tilbageblevne af et stort borgbyggeri. Herfra er en flot udsigt

Hvad vi ikke kan se på vores vej er det rige dyreliv, der findes i vandet. Men det og meget mere kan vi undersøge på
Nationalparkhaus, hvor vandreturen slutter. Her er en fin
udstilling, og film viser både hvordan naturen har ændret sig
gennem tiderne og det nuværende landskab, der er reguleret
med sluseanlæg og kontrolleret vandstand.
Vi finder bussen, og kører hjem til Stettin.

Dag 4: Wolin.
På øen Wolin nord for Stettin ligger en af de polske nationalparker i området ud til Østersøen. Parken omfatter den vestlige del af øen med klintekyster, bøgeskove med en del søer,
og det er den eneste nationalpark i Polen, der omfatter en del
af havet og kystlinjen. Her er sjældne planter – bl.a. i de
sandede kystområder. Der er talrige forskellige vandfugle og
havørn.
Ved kysten ligger badebyen Misdroy, der byder på ”det mere
mondæne Polen.” Den har en smuk badestrand med lang bro
ud i vandet, et dejlig torv omkranset af spisesteder, hoteller
og mange boder med bl. a. billige ravsmykker. Er vejret godt
kan man tage badetøjet med i rygsækken, og man kan nå et
forfriskende bad i Østersøen.

Vi får tid i Misdroy til at se og opleve den og til at finde
frokost i / ved et af byens utallige spisesteder. Her bliver også
tid til at se udstillingen i Naturparkhaus.
Efter frokost skal vi vandre dagens 3. etape. Vi går ud langs
kysten, for at få et indtryk af den, og går tilbage til Misdroy
gennem skoven, hvor vi slutter ved Naturparkhaus, hvor
bussen kommer og henter os, og vi kører hjem.
4 km. med 75 m. op / ned.
Variationer: Dagen kan gøres meget anderledes:
1: Spring etape 1 over, og gå i forvejen ind i byen.
2: Spring etape 2 over og tage med bussen ind i byen.
3: Spring etape over og tag en dukkert, eller få mere tid i
byen og besøg evt. også Naturparkhaus.
4: Gå en tur op i skoven og besøg bisonparken med europæiske bisonokser.

Dag 5: Stettins grønne områder.
Midt i den travle storby ligger en sand oase – og her skal vi
vandre i dag.
Vi begynder i den sydligste ende af parken, hvor vi ret hurtigt
får øje på et stort springvand midt i en sø og ovenfor en gigantisk friluftsscene, bygget ind i landskabet. Dette er blot
begyndelsen på Stettins ambitiøse udviklingsplan over parken, som forventes færdig i 2050.
Vi starter dagens vandring i den sydlige ende af nationalparken – men først et besøg! For vi skal se resterne af et gammelt borganlæg, og derudover får vi en smuk udsigt over
Stettiner Haff (det vi på dansk kalder en bredning.) Vi dykker
nu ind i skoven. Det er blandet skov med skiftevis løv og nål
på gennemgående næringsfattig jord. Vi kommer igennem
små landsbyer med ind imellem velplejede huse og haver. Vi
passerer enge med masser af frugttræer. Indimellem er der
fine udsigter over landbyerne. Ruten er småkuperet, og vi får
undervejs nogle dejlige udsigter over vandet og over Turkissøen, som vi går ned til.

Kort efter kommer vi til en rosenhave, hvor over 100 forskellige roser danner et imponerende sanseindtryk i farver og
dufte. Der er navneskilte ved hvert bed, så måske kender vi
nogle af sorterne.

Lige før vi slipper skoven passerer vi nogle gamle rester fra
2. Verdenskrig. Det er V 3 affyringsramperne, som nazisterne
brugte ved afslutningen af krigen. Noget af det er der endnu.

Vi river os løs og fortsætter turen, hvor omgivelserne ændrer
sig til skov med høje bøge og graner. Et kendetegn ved denne
strækning er særlige områder med træningsrum i naturen,
ruter og redskaber – og vi skal hilse at sige, at de bliver
brugt!

Den sidste del af vandringen er ind til Misdroy, hvor vi går
langs et stort område med kolonihaver. Turen slutter med at
gå forbi Nationalparkhaus og igennem byen til Seebrücke.
11 km. på 2 etaper. 150 m. op / 200 m. ned.

Vi passerer flere søer i vores tur indover området, og snart
når vi en stor rekreativ perle med udendørs svømmebassin,
skatebaner og legepladser for børn og voksne. Park og skov
er anlagt med fokus på at højne folkesundheden, ikke kun
fysisk sundhed, men også rum for familien og fællesskabet.
Her er nemlig også mange bålpladser, hvor familierne slår sig
ned med madpakker og og hygger sig, her er borde og bænke
til picnic m.m.

Efter en rast går vi videre rundt i skoven – følger ruter langs
med søer og vandløb – og selvom vi er tæt på by hele tiden
mærkes det ikke. Selv vildsvinene er her, ser vi i de mange
spor, hvor jorden er rodet op i søgen af føde.
Efter at have spist vores medbragte mad på et af picnic stederne / fået frokost på en restaurant vi passerer undervejs, går
vi sidste etape tilbage mod bussen ad smalle skovveje og
stier. Fuglene synger, frøerne kvækker – og der er rigtig
mange af begge slags.
16 km. på 3 etaper. 100 m. op / ned.

Vi er tidligt færdige og er hurtigt inde midt i byen igen. Vi
kan vælge at blive sat af ved og se et kæmpemæssigt underjordisk bunkerkompleks, der under 2. Verdenskrig gav beskyttelse til 6.000 mennesker, eller ved hotellet og gå på
opdagelse i byen.

Dag 6: Hjem igen.
Vi har en lang køretur foran os, så vi skal tidligt op og afsted.
”Et sted i Tyskland” venter en samlet afsluttende frokost på
os, inden vi kører det sidste stykke op gennem Slesvig - Holsten og Jylland og når hjem med bagagen fuld af dejlige
oplevelser.

