Vandreferie i Alsace – Frankrig

Vandring i Frankrigs Alsace region er en dejlig oplevelse med en blanding af kultur, gode
vandreruter og ikke mindst god mad og vin. Alsace er beliggende mellem de smukke
Vogeser bjerge i Frankrig og grænser op til Tyskland og Schweiz.
Kulturen i Alsace er en kombination af mange folkelige kulturer og besidder en helt særlig
charme.
Vandreturen gennemskærer den berømte Route du Vin (vinrute) der omfatter mindst 100
vinproducerende landsbyer mellem
Strasbourg og Colmar, hvor der både er
mulighed for at smage på områdets
fantastiske mad og vin.
Alsace har flere Michelin restauranter
end nogen anden region i Frankrig. Vil
man opleve raffineret gastronomi eller
traditionelle retter som den berømte
simreret ”baeckeofe”, så er Alsace et
rigtig godt valg. Udover god mad og vin
så kommer man igennem nogle rigtig
fine landsbyer præget af smukke
traditionelle bindingsværkshuse som ofte
er pyntet med altankasser fyldt med fint
farvede blomster.
Så har man lyst til at gå på rimeligt gode og velmærkede stier og er man til klassisk
europæisk kultur, god mad og dejlig natur er denne vandretur et rigtig godt valg

Dag 1 Ankomt til Obernai, der ligger syd for Strasbourg på den berømte Route du Vin. Det
er muligt at tage toget fra København eller Århus med ankomst til 12 timer senere.
Der er skift undervejs.
Har I tid, kan vi anbefale, at I tage to nætter i Strasbourg, hvor der er meget at se og det er
en meget dejlig by.
Orientering: Vores lokale guide (fransk indfødt og engelsktalende) møder jer på jeres hotel
om aftenen på jeres ankomstdag eller om morgenen bestemt ud fra ankomsttidspunkt.
Guiden medbringer jeres road book, GPS og anden turistinformation som kan være nyttig.
Guiden vil gennemgå ruten sammen med jer. Rutenoterne er på engelsk.
Overnatning: Hotel La Cour d'Alsace eller lignende.
Kommer man i bil, vil det være muligt at efterlade bilen i Obernai.

EVENTYRREJSER / TREKKING BUREAUET
Tlf.: +45 4632 0532, email: mail@trekkingbureauet.dk
Medlem af rejsegarantifonden (Reg. nr. 1112)

Dag 2 Obernai - Ottrott - Mont Sainte Odile - Barr
Dagsvandring – ca. 17 km
I dag begynder I med en opstigning til Mont Saint Odile (ca. 650 højdemeter) hvorfra der i
klart vejr er en fantastisk udsigt over Alsace. Der er mulighed for at spise frokost på toppen
ved Mont St Odile. Fra St. Odile går stien ned til Barr. I går det meste af dagen i skov, men
sidst på dagen går turen gennem vinmarkerne omkring Barr. I Barr bør man prøve nogle af
de fremragende lokale vine, fra de lokale vin marker man tidligere på dagen har gået
igennem. Den totale rute er på ca. 17 km terrænet er bakket og skovklædt.
Afstand: 17 km. Højde: 654 m. Varighed: 5 timer.
Overnatning: Hotel le H (Hortensias) - Barr.
Måltider: M/A = Middag, uden drikkevarer, inkluderet på hotellet.

Dag 3 Barr - Andlau - Itterswiller
Dagsvandring: 10 eller 14 km
I dag er der to vandremuligheder som begge fører gennem et smukt landskab præget af
vinmarker og vingårde. Fra Barr går man til Foret d'Andlau og videre forbi vinbyen
Bernardville, inden ruterne går videre til Itterwiller. Den korte rute vil tage ca. 3,5 timer og
den længere rute 4,5 timer.
Afstande: 10 eller 14 km
Højde: 480 m.
Varighed 3,5 eller 4,5 timer.
Vinsmagning: Inden middag arrangeres en vinsmagning med nogle af områdets vine.
Hotel: Nat på Hotel Arnold – Itterswiller
Måltider: M/A = Middag inkluderet på hotellet uden drikkevarer
Adgang til spa inkluderet.
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Dag 4 Itterswiller - Haut-Koenigsbourg Castle
Dagsvandring: Ribeauvillé 11 km
Målet er Ribeauville. Dagen begynder kl. 0900 med taxatransport til Chateau Haut
Koenigsbourg. Slottet er det største slot i Alsace og det ligger på Vinruten i Alsace, lige på
kanten af Vogeserbjergene. Slottets facade måler 270 meter. Det blev opført af en
schweizisk adelsfamilie i det 12. århundrede.
I 1633 under Trediveårskrigen blev borgen afbrændt af svenske tropper og lå hen som ruin i
næsten tre hundrede år. Men i 1901, da Alsace var tysk, lod kejser Wilhelm 2. slottet
genopføre som en komplet middelalderlig ridderborg.
Da det ligger højt placeret på en høj bakke er der en fin udsigt over den Alsaciske slette.
Derfra har man en naturskøn vandretur til Ribeauville gennem Forest de Ribeauville på den
nationale vandresti GR5. I middelalderen var Ribaeauville sæde for Seigneurs de
Ribeaupierre - Ribeaupierres herrer (deraf byens navn Ribeauville).
BEMÆRK: Man har ikke mulighed for at købe frokost eller snacks i Itterswiller, før
vandreturen. Vi foreslår derfor at man køber nogle snacks i Haut-Koenigsbourg. Der vil først
være et fødevaremarked (men intet bageri) og restauranter når man ankommer til
Thannenkirch, som ligger halvvejs på jeres rute.
Afstand: 11 km.
Højde: 242 m.
Varighed: 4 timer.
Hotel: Nat på Hotel de la Tour eller lignende.
Måltider: M
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Dag 5 Ribeauvillé - Riquewihr - Kaysersberg
Dagsvandring 10
Dagens destination er Kaysersberg, en charmerende lille landsby. Formiddagens vandring
går gennem vinmarker frem til Ricquewihr, det perfekte frokoststop. Ricquewihr er en smuk
middelalderby beliggende i hjertet af Alsaces vinland, byen er kendt for sine maleriske og
enestående arkitektoniske arv. Efter frokost går vandringen gennem skov, frem til
Kaysersberg, hvor man overnatter.
Afstand: 10 km.
Højde: 432 m.
Varighed: 3,5 timer.
Hotel: Nat på Hotel les Remparts eller lignende.
Måltider: M
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Dag 6 Kaysersberg - Turckheim - Colmar
Dagsvandring 16 km
Dagens første etape går til Turkheim, kendt for sin Gewurztraminer vin, traditionelle
Alsaciske køkken og en fantastisk natur. Herfra gå man til Colmar, også kaldet ”lille Venedig”
på grund af sine små kanaler. Colmar er en af de mest charmerende landsbyer i Alsace.
Afstand: 16 km.
Højde: 217 m.
Varighed: 4,5 timer.

Overnatning: Hotel Saint
Martin eller lignende.
Måltider: M

Dag 7 Colmar
Afgang fra Colmar:
I kan nemt tage til tog fra
Colmar til Strasbourg, eller
tilbage til Århus/København.
Det tager cirka 12 timer.
Taxa transfer fra Colmar til Obernai ved 2 personer ca. kr. 525 pp. og kr. 270 pp ved 4
personer.
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Inkluderet - selvguidede vandretur.
- Ovenstående overnatningssteder eller lignende.
- Daglig morgenmad på hvert hotel, aftensmad uden drikkevarer inkluderet som ovenfor
beskrevet
- Alle bagageoverførsler
- Taxa transfer dag 4
- Orientering som nævnt ovenfor
- Detaljeret ROAD Book, inklusive detaljerede kort, turistinformation, trin for trin rejseplan
(turn list)
- 1 GPS GARMIN til 2 personer
- Omfattende turlitteratur
- Teknisk support og nødhjælp til rådighed til enhver tid via telefon

HVAD ER IKKE INKLUDERET
- Flybillet og lokale overførsler til og fra turen
- Logi før og efter turen
- Drikkevarer
- Måltider ud over de beskrevne.
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