Vandringsresa till Sächsische Schweiz
Nationalpark Sächsische Schweiz i sydöstra Tyskland täcker en yta av 93,5 km² i förbundslandet
Sachsen. Kännetecknande är den märkligt utformade sandstenen. Här finns hela 40 mil markerade
vandringsleder. För att skona sandstenen är bergsklättring reglerad i en speciell stadga.
Från Trelleborg tar vi nattbåten med sovhytt mot Rostock, passerar Berlin och får en guidad
stadsvandring i Dresden innan ankomst till Bad Schandau vid floden Elbes strand, baslägret för
vandringar i omgivningarna.
Bad Schandau är en traditionstyngd kurort i Sächsische Schweiz. Om man vill ha hälsosemester på
elitnivå finns i Bad Schandau förutom de lokala kurinrättningarna även välutrustade kliniker vid floden
Elbes strand som specialiserat sig på behandlingar inom många olika specialiteter.
Förutom vacker natur finns också små arkitektoniska höjdpunkter, ett antal trävillor i lantlig stil på en
underbart vacker platå som genomkorsas av vackra promenadvägar. Husen byggdes på modernt vis
eftersom de redan då försågs med elektricitet och vattenledningar och imponerar än i dag med sin
elegans. En annan höjdpunkt i Bad Schandau är Toskanatermerna, en badanläggning med ett stort
wellnessutbud. Fullständig avkoppling och njutning hittar man i saltbassängen som innehåller vatten
med hög salthalt. Här kan man verkligen koppla av efter en ansträngande dag.
På hemvägen gör vi besök i Spreewald, en Nationlapark som ligger i delstaten Brandenburg med en
yta av omkring 3 000 km². Området har sitt namn efter floden Spree som här delar sig i flera armar
och vid högt vattenstånd översvämmar den kringliggande marken. En del av det sumpigaste området
är avvattnad genom kanaler och odlad, men större delen är skogsmark och tillgänglig endast med
båtar. I vissa orter bildar varje gård en ö, och enda samfärdsmedlet är båtar. Spreewald är sedan
länge bebodd av folkgruppen sorber som tillhör slaverna. Regionen är känd för en del speciella
maträtter, till exempel det typiska sättet att lägga in gurka och andra grönsaker. Vi följer med ut i
kanallabyrinterna i en av de flatbottnade stakbåtarna.
Sista natten tillbringas i storstadspulserande Berlin innan båten från Rostock tar oss till Danmark.
Under lördagskvällen är vi åter i Skövde.
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2014 års vandringsresa
Resmålet nästa sommar blir ett område i östra delen av mellersta Tyskland i
delstaten Sachsen som heter Sächsische Schweiz. Området gränsar till Tjeckien och
utmärker sig för sina branta men inte så höga, vackert formade sandstensberg. Till
området hör också den trånga Elbedalen.
Det är ett utmärkt område för vandringar. Landskapet är varierande där stigningarna
är relativt korta men ställvis kan vara branta med en del trappor (och till och med
stegar för att nå de allra högsta utsiktspunkterna).
Dessutom finns det goda möjligheter att istället för dagens planerade vandring välja
annat alternativ. Det finns utöver alternativa lokala vandringar även att via den lokala
turistbyrån boka båtfärder på Elbe. Dagsturer till närliggande vandringar kan bokas
eller genomföras på egen hand via buss eller tåg. Det finns även möjlighet att hyra
cykel eller boka dagstur med buss till Prag. Eller varför inte ta en lugn dag att njuta i
den fina badanläggningen.
För att resan inte bara skall bli en transportsträcka kommer vi att besöka spännande
och intressanta turistmål både på dit- och hemresan.
Väl vid målet har vandringsklubben planerat för renodlade dagar med vandring utan
annan kultur än den som vi får till livs under vandringarna.
Vandringarna kommer att finnas med kortare respektive längre alternativ för de som
känner för det.
Vi tror att ni alla kan se framemot en spännande resa i ett område som kanske inte är
det mest besökta av svenska vandrare men som för tyskarna har varit ett populärt
vandringsområde sedan tidigt 1800-tal.
Det finns mycket att berätta om landskapet och resan men följ med oss och upplev
själv den enastående naturen!
Vandringsledare: Els-Marie och Horst Raupach
Anmälan görs till BF Billingens VK, Bossgårdstorp Horn,
541 96 Väring eller till g.s.svensson@telia.com
Anmälningsavgift: 1500 kr/person betalas till
BF Billingens VK plusgiro 96 83 50 – 9.
Ev avbeställningsskydd 300 kr.
Avbeställningsskydd inbetalas samtidigt med anmälningsavgiften.
Anmälan registreras efter det datum som anmälningsavgiften betalats in.
Resebekräftelse och inbetalningskort skickas ut av forellenresor.
Upplysningar tfn 0500 – 44 12 77 eller 0705 – 44 32 72
Gunnel Svensson

Anmälan till Bad Schandau 28 juni - 5 juli 2014
Namn: ……………………………………………………………………………
Adress: …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

Ev mailadress: …………………………………………………………………...
Telefon: ………………………………………………………………………….
Medresenär: ……………………………………………………………………..
Adress: …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

Önskar enkelrum: ………………………………………………………………..
Tillägg 1750 kr

Anmälningsavgift 1500 kr/person. Anmälan registreras efter det datum
som avgiften betalats in. Ev avbeställningsskydd 300 kr inbetalas
samtidigt med anmälningsavgiften.

Betalning sker till BF Billingens VK plusgiro 96 83 50 – 9
Anmälan skickas till:
BF Billingens Vandringsklubb,
Bossgårdstorp Horn
541 96 VÄRING

Eller per mail till g.s.svensson@telia.com

Först till kvarn ……..

