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Europæiske fjernvandreveje
Du beﬁnder dig på E1, en vandrerute fra Grövelsjön i Sverige
til Castellucio i Italien. E1 er en
del af et omfattende netværk
af vandrerveje, som de europæiske vandrerorganisationer
står bag. Få mere at vide om de
europæiske fjernvandrerveje på
www.era-ewv-ferp.org/
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Vandring på promenaden
Med åbningen af Århus Å har
byen fået en ny promenade.
En promenade er en »meget
bred gangsti der fortrinsvis er
beregnet til spadsereture« eller
et sted, hvor man går for at se
og blive set. Det er vel også en
slags vandring og i hvert fald en
adspredelse i forhold til veje og
stier i det åbne land.
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Turistbureau

Lystrup

The route from Århus to
Studstrupværket (Studstrup
power-station) follows the
coastline, going along the
beach for much of the way.
Northwards, the Mols Route
continues to Grenaa; whilst
to the south it connects with
the Århus/Silkeborg Route
and Hærevejen, and a route
that continues south through
Europe.

Fjernvandrevej E 1
i Danmark.
Molsruten, som du vandrer på,
går mellem Grenaa og Århus.
Ruten forløber dels langs kysten dels gennem det nordligste
område af Mols. Fra Århus er
der forbindelse til Hærvejen via
vandreruten Århus-Silkeborg og
naturstien Horsens-Silkeborg.
Hærvejen, der er en del af E1,
fortsætter til den dansk-tyske
grænse.

Egå Marina

Vejlby

Vejlby Fed

Nyttige oplysninger:

Riis Skov
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Information

VisitAarhus
Banegårdspladsen 20, 8000 Århus C
Tlf. 8731 5010
www.visitaarhus.com

Vandrerhjem

Overnatning

DANHOSTEL Århus Vandrerhjem
Marienlundsvej 10, 8240 Risskov
Tlf. 8616 7298
www.hostel-aarhus.dk

Sjette Frederiks Kro

Die Wanderung von Århus
bis Kraftwerk Studstrup folgt
die Küste und verläuft zum
großen Teil den Strand entlang.
Nordwärts geht die Molsroute
weiter nach Grenaa während
es südwärts Verbindung zur
Wanderroute Århus-Silkeborg
und »Hærvejen« (Ochsenweg)
gibt – und weiter durch Europa.

Du står her

Camping

Den Permanente

Molsruten

Århus

City Sleep-In
Havnegade 20, 8000 Århus C
Tlf. 8619 2055
www.citysleep-in.dk

Campinghytter

- afmærket

Molsruten
- uafmærket

Primitiv teltplads

Molsruten
- alternativ rute

Spisested

Indkøb

Århus Bymuseum

Kiosk
Turistbureau

Kirke

Grundkort: KMS copyright
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Molsruten går nordpå gennem
den ældste del af det gamle
Risskov ved Stationsgade og
følger ellers kysten langs Vejlby
Fed forbi Egå Marina og Kaløvig
Bådehavn. På hele turen står
Studstrupværket som pejlemærke for vandreren.

Der er selvsagt mange muligheder for overnatning og proviantering i Århus midtby. Der er
også mange veje gennem byen,
men en af de mest charmerende går langs Århus Å, som er
blevet genåbnet.
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På den anden side af banen ligger byens gamle badeanstalt
Den Permanente. Badeanstalten har separate herre- og dameafdelinger og en almindelig
offentlig strand, som er meget
populær på varme sommerdage.

Århus by
Vandreruten sydpå gennem
byen følger kysten forbi det
nordlige havneområde og videre ad Mejlgade ind til byens
centrum ved domkirken. En lille
messingplade på kirken oplyser,
at man her står ved Normalhøjdepunktet for Jylland og Fyn.
Domkirken er åben i dagtimerne
og absolut et besøg værd.
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Riis Skov
Riis Skov er en meget populær
og en meget benyttet grøn oase
midt i Århus. Her er både parkagtige områder og mere »vild«
natur og ikke mindst byens
vandrerhjem, som ligger smukt
inde midt i området. Fra Sjette
Frederiks Kro går vejen direkte
op til vandrerhjemmet.

Grenaa

Kaløvig Strandgård Camping
Strandvejen 150, Ugelbølle, 8410 Rønde
Tlf. 8637 1305
www.kaloevig-camping.dk
Kaløvig Bådelaug
Åstrup Strandvej 68A, 8541 Skødstrup
Tlf. 8699 1967
www.kblsail.dk

Seværdighed

www.dvl.dk

Bus

Molsruten mellem Grenaa og Århus er
Udsigtspunkt

etableret af Dansk Vandrelaug med
støtte fra Århus Amt og Friluftsrådet.
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Kulturhistorie & Landskab, 2005.
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Ved Århus Bymuseum, der er
indrettet i den tidligere
Hammelbanes stationsbygning,
er der forbindelse til vandreruten Århus-Silkeborg via
Brabrandstien.

Vandrerhjemmet i Riis Skov
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Århus Centrum

