
Vandreture i Sønderjylland med 2 overnatninger.

Onsdag 8. sep. til fredag 10. sep. 2021 vandrer vi på Als og i Sønderjylland.

Programmet ser således ud:

Onsdag: 

Vi vandrer på Augustenborgstien.

Augustenborgstien forbinder flere naturområder omkring Augustenborg. Vi vandrer
fra parkeringspladsen forbi slottet, gennem byen og gennem kirkegården til Krum 
Om og Lillehav. Lillehav er vildtreservat. Vi kommer til dæmningen, som blev opført 
af bønder, der var tvangsudskrevet til arbejdet ved hoveri af hertugen af 
Augustenborg omkring 1800 tallet. Dæmningen blev senere jernbanedæmning men 
er nu nedlagt. 

Retur langs Lillehav, som er den inderste del af Augustenborg Fjord. Vi kommer til 
lystbådehavnen og den nye bro. Herefter vandrer vi langs nordsiden af fjorden til 
Augustenborg Skov. Skoven dyrkes skånsom og her er et rigt fugleliv. Vandreturen 
forsætter ind i Augustenborg Park. Parken var oprindelig en barokhave men 
fremstår i dag som en romantisk have. Man kan se linjerne i parken og de tre 
lindealleer.

Vi rammer Augustenborg Slot, som er et af de flotteste barokslotte i Danmark. 
Slottet har i 75 år fungeret som psykiatrisk hospital, men huser i dag 
Landbrugsstyrelsen. Vi skal nyde synet af denne imponerende bygning, som blev 
bygget til en hertug omkring 1770. Vi besøger det lille minimuseum ved 
klokketårnet, hvor vi får indblik i hertugfamiliens historie. Vi skal naturligvis også se 
den fantastisk smukke kirke, bygget i rokokostil, som ligger i en af slottets trefløjede 
bygninger. Vi besøger selvfølgelig også Augustiana Kunstpark med masser af 
skulpturer.

Vandreturen på Augustenborgstien er ca. 7 km.



Vi kører til Nordborg, hvor vi skal bo på Nørherredhus Hotel.

Efter Kaffe og kage på hotellet vandrer vi fra hotellet ad Slotsstien til Nordborg Slot. 
Nordborg Slot ligger idyllisk med røde tage og hvide mure på en holm i Nordborg Sø.
Måske kan vi få lov at se Slottet og Slotshaven. Her får vi en fantastisk udsigt over 
Nordborg Sø. Søen er den største sø på Als. Den er dannet i en tunneldal og er 
temmelig dyb. Fra Slottet retur gennem byen tilbage til hotellet. En vandretur på ca. 
3 km. 

Det er frivilligt, om man ønsker at deltage i denne tur.

Torsdag:

Vi vandrer ad Hjertestien i Sønderborg.

I hjertet af Sønderborg by finder man denne 5 km. lange rute, der begynder og 
ender på Kirketorvet ved Sct. Marie Kirke. Her er 4 timers parkering.

Ruten fører gennem parker og kvarterer fra forskellige tidsperioder og forbi 
skulpturer i diverse stilarter. Hjertestien går ad de største trappeanlæg i byen, men 
man kan undgå trapperne ved at følge den grønne forbindelse. Ruten er spændende
og meget afvekslende og fører også forbi Sønderborg Slot.

Vi kommer forbi Hotel Alsik, som er et af Danmarks mest spændende hoteller. Her 
besøger vi Point of View, en tur op på hotellets 16. etage (med elevator). Her kan vi 
nyde den enestående udsigt over Sønderborg og få en god fornemmelse af både 
byen, kysten og den smukke natur.

Vandreturen slutter ved udgangspunktet.

Der bliver herefter mulighed for at nyde en frokost i Sønderborg på egen regning. 
Eftermiddagen er til fri disposition.

Vi kan foreslå: Dybbøl Mølle, Dybbøl Skanser, Sønderborg Slot, Teglværksmuseet, 
Danfoss Universe eller en vandretur i Nørreskoven. Nok at vælge imellem.

Der er festmiddag på hotellet kl 18.00.



 Fredag:

Vi vandrer på Gråstenstien.

Gråstenstien er etableret i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, 
Sønderjylland og Sønderborg Kommune og går igennem både skov og by.

Gråstenskovene dækker et areal på 700 ha. og er med det varierende landskab, 
nogle af Danmarks smukkeste skove. Skovene er udpeget til national seværdighed 
og Natura 2000-område.

Vi vandrer fra parkeringspladsen på Slotsbakken ad en snorlige sti, der, via en flot 
alle, ender i en tunnel under Kongevejen. Herfra forbi Østersøen og gennem 
Nederstjernen, hvor vi får udsigt til fuglebeskyttelsesområdet Nybøl Nor. Vi 
forsætter til Fiskenæs, hvor der er bygget fritidshuse og Wellness-center. Turen går 
videre forbi lystbådehavnen langs bugten, der kaldes Sildekule. Her ligger også 
Gigthospitalet i Gråsten. Videre til Gottes Grube og Hundsbjerg Bæk. Her venter en 
intens naturoplevelse. Vi vandrer videre i Gråstenskovene og Dyrhaven. Flere steder 
i skoven er der skåret spændende træfigurer ud. Vi kommer forbi Slotssøen til 
Slotsparken, som oprindelig var en barokhave men er ændret, så den nu fremstår 
med svungne stier og fritstående træer. Vi slutter vandreturen med en rundtur i 
Slotshaven, som Dronning Ingrid har sat præg på.

Vi får måske mulighed for at se Gråsten Slot, Sønderjyllands Perle, udefra, og besøge
Gråsten Slotskirke, endvidere at besøge Dronningens nye køkkenhave. Det skal 
afklares med Kongehuset og Turistkontoret i Sønderborg. Måske skal der guide med,
og det koster penge. Omkostninger hertil er ikke indregnet i det indbetalte beløb.

Vi holder frokostpause på vores vandring i Gråstenskovene.

Vandreturens længde er ca. 9 km., men der bliver flere pauser undervejs.

Vandreturen slutter igen på parkeringspladsen på Slotsbakken.



Der er plads til ca. 50 personer på denne miniferie.

Prisen for at deltage er 960,00 kr. pr person i delt dobbeltværelse, 
Enkeltværelsetillæg er 300,00kr.

Prisen dækker:   

2 gange overnatning i delt dobbeltværelse.

( enkeltværelsestillæg 300,00 kr.)

1 gang kaffe og kage ved ankomst.

2 gange morgenkomplet.

2 gange aftensmad, 3 retters menu.

Madpakke fra hotellet smurt af hotellets kok til sidste dag.

Drikkevarer, 1 øl eller vand, til sidste dag.

Drikkevarer på hotellet er for egen regning og afregnes sammen med evt. 
enkeltværelsestillæg selv med hotellet ved afrejse.

Tilmelding: Din tilmelding er bindende, tilmelding gælder først, når du har betalt.      
Tilmelding kan foregå fra 1. februar til 1. august 2021.

Afbestilling: Husk afbestillingsforsikring.

Tilmelding til turlederne:

Alfred Sylvestersen tlf. 20 87 22 30 eller                                                                              
Poul Erik Jensen tlf. 24 81 07 80.  

Betaling skal ske til DVL Esbjergs Konto 5385 0000433105.

Mødested og tidspunkt: 

P-plads, Palævej over for Osbæk Ege 1, Augustenborg, 8. sep. kl 10.00.

Detaljeret program med mødesteder og tidspunkter udleveres ved ankomst til 
Augustenborg.

Alfred Sylvestersen.

Poul Erik Jensen.

  


