
2021 – Påskevandringer i Werradalen – Tyskland med 
130års fødselsdag 

Turleder Gerda Weng fylder 80 år og vores chauffør Allan 
Christiansen fylder 50 år 

Onsdag 31. marts – mandag 5. april - 2021 

Pris:Kr.5495,- 

Dagsprogram 

Teknisk rejseudbyder Unitas Rejser.CVR:26543886. 
Rejsegarantifonden nr.128 
Unitas Rejser guide: Kirsten Brandt, mobil:2398 1917: 
mail:ki6akwb@gmail.com 
Turleder DVL afdeling Kolding: Gerda Weng, mobil:2364 7684, 
mail:gm-weng@mail.dk 

Tilmelding til Påskevandring i Werradalen 2021 - senest den 
18.december 2020. 

Midt i Tyskland slynger floden Werra sig igennem smukke dale og 
betagende bindingsværksbyer med smalle gyder, torve, parker og 
hyggelige cafémiljøer. Vores daglige vandringer, er i kuperet 
terræn med både tæt skov og åbne landskaber. 
Vi bevæger os på begge sider af den gamle øst/vestgrænse som i 
dag er afløst af - Det Grønne Bånd. Den gamle kolonnevej som 
østtyskerne patruljerede på, ligger stadig i landskabet – i dag som 
vandrerute. 
Tyskland har 16 nationalparker og vi besøger Nationalpark Hainich 
hvor der venter en hel special oplevelse. 
Vores faste base er byen Bad Sooden-Allendorf, en gammel kurby 
med et ”Gradierwerk” en unik konstruktion der skulle have 
helbredende virkning på luftsvejssygdomme??  

Dag 1 – onsdag 31. marts 
Opsamling starter i Fredericia 
Fredericia Station Øst kl.09:0 
Kolding ved Godset kl.09:30 
Efter endt opsamling køres mod Werradalen som ligger ca. 480 
km syd for den danske grænse. Vi ankommer ved aftenstide til 



indkvartering på Hotel Martina i Bad Solen-Allendorf. 
Kørslen foregår i henhold til gældende køre- og 
hviletidsbestemmelser 
Aftensmad på Hotel Martina og orientering om næste dags 
program 
 

Dag 2 – torsdag 1. april 
Efter morgenmaden går dagens vandring ud fra Hotel Martina, ned 
gennem byen og frem til fordelingsvejen hvor vi følger rute P-7. 
Kuperet vandring med op- og nedstigninger i et let bakket 
landskab. Vi går igennem skov og over åbne marker med udsigt til 
skovklædte lave bjerge. 
Undervejs nydes den medbragte madpakke. 
Underlag – skovstier – grusvej og asfalt. Dagens vandrig 13-15 km 
Aftensmad på Hotel Martina og orientering om næste dags 
program                                                                                                                             
  
Dag 3 – fredag 2. april 
Efter morgenmaden kører vi til Nationalpark Hainich og forude venter en 
vandresti på godt 500 m, oppe i trækronerne.  Ud over vandrestien 
inviterer nationalparken den besøgende på en oplysende og interaktiv 
udstilling om skovens flora og fauna samt vildkatten som her, har gode 
levevilkår. Fra et 40 m højt tårn skuer den besøgende ud over uberørt 
oprindeligt skov. Vores besøg i Nationalparken slutter med en vandretur 
på 5 km. 
Nationalpark Hainich er på UNESCOS Verdensarv liste. 
Frokosten kan købes i parkens café.   Dagens vandring ca. 10 km 
Aftensmad på Hotel Martina og orientering om næste dags program                           
  
Dag 4 -lørdag 3.april 
Efter morgenmaden går vi fra Hotel Martina, ned gennem byens 
grønne park – over floden Werra og op i Allendorf med et 
overflødigshorn af velholdte bindingsværkshuse. Stien følges mod 
Asbach og undervejs kommer vi forbi ”Klausberg turn” som kan 
bestiges. I landsbyen Asbach er det muligt at nyde 
formiddagskaffen inden vi fortsætter mod Sickenberg og frem til 
grænsemuseet. Museet kan besøges for egen betaling. 
Fra museet følger vi den gamle græsevej ”Kolonnevejen” ned til 
landevejen og derfra ind til Bad Solen-Allendorf.  Dagen vandring ca 16 
km.  Underlag - asfalt, skov- og grusstier. 
Aftensmad på Hotel Martina og orientering om næste dags program 



Dag 5 – søndag 4.april 
Efter morgenmaden kører vi til ”Hoher Meissner” hvor dagens vandring 
starter på ”Die Königstour”.  Landskabet er ret kuperet med imponerende 
udsigter ud over det omkringliggende landskab. Vi følger vandrevej P-1 
til Kitzbommer, Saulenbassalt (basaltblokke). Blokkene ligger som skudt 
op af jorden i et forholdsvis fladt landskab. Fremme ved Berggasthof - 
Hoher Meissner nydes formiddagskaffen / frokosten. Stien fortsætter ud i 
det åbne landskab (2+2a) inden vi når asfaltvejen, der fører os tilbage til 
vores startsted ”Hoher Meissner.    Dagens vandring ca. 13-15 km. 
Underlag – skov- og grusstier + asfalt. 
Aftensmad på Hotel Martina og orientering om næste dag. 

Dag 6 – mandag 5. april 
Efter morgenmaden påbegyndes hjemturen og undervejs holdes passende 
pauser. 
Bussen holder: 
Kolding ved Godset 
Fredericia Banegård 

Dagsprogrammet er udarbejdet på grundlag af de senest tilgængelige 
oplysninger. Der tages forbehold for ændringer. 

Aflyser Bjert Busser eller Udenrigsministeriets 
rejsevejledning for Tyskland ændres til orange, betales det 
indbetalte beløb tilbage. 
Fraråder det Tyske Udenrigsministerie al indrejse fra Danmark 
er der ingen tilbagebetaling.  Kontakt dit forsikringsselskab.  
Tyskland kræver mundbind på hotellet, i bussen og i 
forretninger. Ingen mundbind i naturen. 

Praktiske Detaljer: 
Hotel Martina 
Westerburgstrasse 1 
D-37242 Bad Soden-Allendorf 
Tlf:0049 5652 95290 
www.hotal-martina.de                                                                                               
3-stjernet hotel beliggende i kurområdet i den lille by Bad Sooden-
Allendorf. Hotellet har reception, restaurant, cafe, ølstue, elevator, have 
m.m. 
Alle værelser er med douche/toilet, føn, radio, telefon, TV m.m. 

Værelser på Hotel Martina: 
14.stk enkeltværelser med tillæg Kr.500,- 

http://www.hotal-martina.de


3 stk dobbeltværelser med 2 enkeltsenge 
5 stk dobbeltværelser med 2 madrasser – sengene kan bare ikke skilles 
ad. 

Vandringerne – sværhedsgrad 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
De fleste ture er i bjerge, med fast underlag, men også stier hvor der ind i 
mellem er løse sten eller grus.                                                                                                                                                                                                
Terrænet er kuperet, med flere op- og nedstigninger.  
  
Udstyr 
Det anbefales dagligt at bruge vandrestøvler og vandrestav / stave. 

Inkluderet i rejsens pris: 
Al buskørsel bemandet med erfaren chauffør 
5 overnatninger i delt dobbeltværelse  
Kurskat 
Halvpension fra første dags aften til sidste dags morgen 
Udflugtskørsel efteraftale 
Entré til Trætoppevandring 
  
Ikke inkluderet i rejsen 
Enkeltværelse. Pris:500,- 
Frokost alle dage 
Entréer 
Drikkevarer  

Infomøde: mandag d.7.december kl.19:00 på KUC, Ågade 27, 
6000 Kolding 
                                        
Infomøde: lørdag d. 5.december kl.10:00 – 11.30 og igen kl.12:00-13:30 
i DVL-huset, Kultorvet 7, 4 sal.1175 København K. Bemærk- der 
kræves tilmelding til infomøde kl. 10:00 og infomøde kl.12:00 
grundet afstand. Der må være 10 personer ad gangen i DVL-huset, 
Kultorvet 7, 4. sal. 
Tilmelding til Kirsten Brandt:mail:ki6akwb@gmail.com eller 
mobil:2398 1917.   
Vi følger myndighedernes anvisninger. 
               


