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At opleve verden til fods har aldrig 
før været så populært, som det er 
i dag. Caminoen i Spanien er ver-
densberømt og et must for mange, 
men Europa byder på mange andre 
fantastiske og endnu mere intense 
vandreoplevelser. 

I denne bog finder du inspiration til din 
næste vandreoplevelse. Vægten er lagt på 
såvel kendte som ukendte oplevelsesrige 
og unikke vandreruter. 22 vandreruter og 
5 vandreregioner er grundigt beskrevet, 
og de praktiske informationer gør det let 
at forberede turen hjemmefra. 

Bogen indeholder desuden mange flotte 
billeder og kort, der giver et godt indtryk 
af de forskellige ruter, og der gives inspi-
ration til spændende seværdigheder i 
området.

Såvel nybegyndere som mere erfarne 
vandrere vil kunne finde ideer til nye ople-
velser. Halvdelen af de 22 ruter er certifice-
rede kvalitetsvandreruter, Leading Quality 
Trails – Best of Europe, hvor man er garan-
teret en afvekslende kvalitetsoplevelse og 
en god rutemarkering.

I tillæg får du masser af grundlæggende 
viden om vandring, tips og tricks til den 
gode vandretur, vandrefestivaler, pilgrims-
ruter, principper for ruteafmærkning, 
sværhedsgrader og meget mere.
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HVORFOR VANDRE?

En vandretur er ikke kun at flytte sig fra A til B – for mig har det altid været meget mere inte-
ressant, hvad jeg oplevede undervejs. Målet er ikke destinationen – men vandreturen selv. I 
princippet vil det så betyde, at det er lige meget, hvor jeg går – men så enkelt er det ikke. Jeg 
vil også gerne vandre i smukke omgivelser og nyde de forskellige landskaber, jeg kommer 
igennem. Mødet med andre ligesindede og udfordringen ved at klare en svær tur er også 
vigtigt for mig.

På en vandretur udveksler deltagerne ofte erfaringer og fortæller om deres bedste ture. Det er 
ikke altid de store destinationer med spektakulære udsigter, der tager prisen – små stier med 
en levende lokal atmosfære og en afvekslende natur er oftere blandt vinderne. Jeg har været 
på vandreture i de fleste europæiske lande og har oplevet mange forskellige steder – Europa 
har så meget at tilbyde, at der er nok til et helt vandreliv.

At vandre er en naturlig måde for mennesket at bevæge sig på, og det er fantastisk sundt. 
Der er ingen særlig teknik og intet dyrt udstyr, man skal anskaffe, før man begiver sig af sted. 
Mange af vore sundhedsproblemer og velfærdssygdomme ville forsvinde, hvis vi alle bevæ-
gede os lidt mere i det daglige og jævnligt gik en længere tur. Når man vandrer, bliver naturo-
plevelserne mere intense, og sindet skærpes ved at færdes i den store natur.

Vandring er ingen strækmarch – men bør heller ikke være en spadseretur. Det er mere en op-
levelse, hvor man kombinerer motion, naturoplevelser og afspænding på samme tid. Enhver 
må finde sit eget tempo og sin egen sværhedsgrad. Når man vandrer, opdager man hurtigt, 
hvor sjovt det er at bevæge sig og gøre noget godt for sin sundhed – både psykisk og fysisk. Ef-
ter bare en times vandring tre gange om ugen kan man hurtigt mærke et øget velbefindende. 

Den danske filosof Søren Kierkegaard (1813-1855) skrev engang i et brev til svigerinden Hen-
riette, som var syg: “Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefin-
dende til og går fra enhver sygdom. Jeg har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender 
ingen tanke så tung, at man ikke kan gå fra den”. Selv var han hele livet glad for at gå – mange 
steder i Nordsjælland kan man finde Søren Kirkegaards frokost- eller udsigtsbænke.

Jeg har i denne bog samlet en buket af kendte og ukendte europæiske vandreruter i det håb, 
at du lader dig inspirere til at snøre vandrestøvlerne og komme af sted på eventyr. Alene eller 
flere sammen, det betyder ikke noget. Ordene fra Søren Kierkegaard tæller stadig – derude, i 
den rene natur, forsvinder alle de daglige problemer, og kun øjeblikket tæller.

Lis Nielsen
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LECHWEG
ØSTRIG/TYSKLAND

Adskillige vandrere vender omkring, 
når de kommer til hængebroen – 
den ser meget ‘luftig’ ud. 200 m på 
en gyngende metalrist 100 m oppe 
over dalbunden kræver sin kvinde. 
Her er det ingen skam at vælge den 
alternative rute på 4 km op gennem 
dalen i stedet. Men hvis man vælger 
broen bliver man belønnet med en 
meget flot udsigt og har sparet 1½ 
times vandring.
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Lechweg starter ved kilden nær Formarin-
see og slutter ved det store vandfald lige før 
Füssen. Hele vejen følger man den turkise 
flod, nogle gange er man højt oppe på 
bjergsiden, andre gange er man helt nede 
på rullestenene ved bredden. Det er spæn-
dende at se, hvorledes den lille kilde under-
vejs til Füssen udvikler sig til en af Europas 
vilde, uregulerede floder. 

Fra det storslåede højalpine landskab med 
snefelter, alpine skove og græsningsområ-
der kommer man gennem Naturpark Tiroler 
Lech til den store flodslette med mange 
sjældne planter og et rigt fugleliv. Er man 
heldig, er det endog muligt at møde en 
stenbuk på de øverste etaper.

Turisme er det vigtigste erhverv i Lechtal. 
Om vinteren finder kongelige og andre 
kendisser de store snemængder uimodstå-
elige og flokkes på de mange 5-stjernede 
hoteller i Lech am Arlberg. Om sommeren 
satser man på cykel- og vandreturisme. Det 
er muligt at finde overnatning for enhver 
pengepung. De lokale busser medbringer 
cykelanhænger og kører på turistvenlige 
tider – ofte får man et gratis buskort med, 
når man booker overnatning. Hele sommer-

sæsonen kører en vandrerbus fra Lech am 
Arlberg til Formarinsee flere gange om da-
gen. På de fleste dagsetaper er det muligt at 
stoppe undervejs, finde ned til hovedvejen 
og tage bussen resten af vejen, hvis benene 
pludselig bliver for tunge. 

På grund af de store mængder af sne og 
dermed lavinefare åbner den øverste etape 
af Lechweg først i slutningen af juni – resten 
af ruten er mulig tidligere i forsommeren.

Undervejs kommer man gennem mange 
små, typiske landsbyer, hvor det er muligt at 
finde overnatning og klare de daglige ind-
køb af lokale kulinariske specialiteter – eller 
nyde en kølig øl fra fad. Lokale pølser og oste 
kan man finde overalt – mange steder er det 
endda muligt at købe dem ved stalddøren. 

Hængebroen finder man lige uden for Holz-
gau med de mange senbarokke vægmale-
rier. De små karakteristiske kirker er smukt 
udsmykket og vidner om, at dalen har været 
et rigt samfund gennem århundreder. 

På turens sidste etape venter majestætiske 
udsigter og bygningsværker. Når man kom-
mer over Kniepass fører ruten forbi kong 
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Fakta
Længde: 125 km

Antal dagsetaper: 6-8

Bedste årstid: Juni-oktober

Sværhedsgrad: 3

Højdemeter: 4.320 m 

og 5.390 m 

Leading Quality Trail

Placering
Tyrol og Bayern

Transport
Nærmeste lufthavn: München 

(MUC) og Innsbruck (INN)

Tog: www.oebb.at og www.bahn.de

Bus: www.vvt.at

Kort/guidebog
Lechweg, vom Quellgebiet bis zum 
Lechfall (WF 5629), Kompass Forlag, 

ISBN 978-3-99044-046-9 

Hjemmeside
www.lechweg.com

Facebook
Lechweg 

Mere information
www.lechtal.at

info@lechweg.com

Ludwig d. 2s eventyrslotte Hohenschwangau 
og Neuschwanstein – begge smukt restau-
reret. Næste overraskelse er udsigten fra 
Kalvarienberg. Efter mange dages vandring 
i bjerge skifter landskabet fuldstændig – det 
flade alpeforland breder sig ud, så langt som 
øjet kan række, med sine blinkende søer og 
frugtbart landbrugsland.

Füssen danner en smuk ramme for turens 
afslutning. Den romantiske gamle bydel med 
middelalderlige gader, de gamle bymure og 
mange barokke kirker lokker til en afslap-
pende byvandring. 

http://www.oebb.at
http://www.bahn.de
http://www.vvt.at
http://www.lechweg.com
http://www.lechtal.at
mailto:info@lechweg.com
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OM FORFATTEREN

Lis Nielsen arbejder på europæisk plan med at forbedre vilkårene for vandring. Hun har 
mange års erfaring som vandrer og som leder af frilufts- og vandreorganisationer.

Lis Nielsen er formand for den europæiske vandreorganisation, European Ramblers Associ-
ation, siden 2009 og har været medlem af bestyrelsen siden 2001. Hun er også medlem af 
bestyrelsen for World Trails Network siden 2012.

Hun har desuden været medlem af Friluftsrådets bestyrelse fra 2000-2009 samt været for-
mand for Dansk Vandrelaug fra 1993-2001.

Lis begyndte selv at vandre i 1984 og er aldrig holdt op. Teltture i det nordlige Skandinavien er 
blandt favoritterne.

Tak
Tak til Beth og Anne for deres store hjælp og support.
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