
Vandreuge i de schweiziske bjerge

I uge 42, fra den 16. til den 22. oktober 2022

Billede: Samuel Joachim Roos

Til efteråret når bjergene står smukt med farvede skove og hvide toppe går turen til et område i

Schweiz, som byder på mange smukke stier, flotte udsigter og charmerende byer, hvor der ikke

kommer mange turister.

Vi bor på en historisk ridderborg fra middelalderen. Vores borg er udgangspunkt for vores

vandreture. Vi følger stier, der er del af historiske ruter gennem alperne. Der åbner sig udsigter ned i

dalene, når vi krydser et bjergpas eller når en lille bjergtop. Vi ser, hvordan vandet har formet

landskabet med slugter og klipper. Ofte kommer vi forbi marker med blomster i alle farver. Vi er på

besøg i et område, der er kendt for dets mange slotte og borge og kigger ind, når vi kommer forbi,

ligesom vi ser på de autentiske landsbyer med deres gamle huse. Landskabet er meget varierende. Vi

holder pauser undervejs, hvor der er særligt smukt.

Vores ridderborg har vi helt for os selv. Den består af 6 værelser med 3 til 12 sengepladser og

fællesbad. Derudover er der en smuk riddersal og i øvrigt smukke omgivelser såvel indenfor som

uden for ridderborgens mure.

Hver dag går vi i 5 til 6 timer i terræn, hvor det går op og ned. Nogle dage medbringer vi madpakker

til frokost, andre dage spiser vi på café. Om aftenen hygger vi os i borgen og laver mad i det

veludstyrede køkken eller på grillen. En dag tager vi til den nærliggende by for at spise ude på

restaurant.

Natten før og natten efter opholdet på ridderborgen bor vi på et hotel i den historiske by Chur. Der

bor vi som udgangspunkt i dobbeltværelser.

Jeg, Samuel, leder turen. Jeg er erfaren turleder på ture med mange bæredygtige former for

aktiviteter og transport og kalder mig også gerne ‘rejse-koreograf’ med fokus på oplevelsen som

helhed. Jeg er vel bekendt med området og erfaren med at læse kort. Jeg har mange spændende

historier at fortælle fra området, som vi vandrer i. Sproget i området, schweizertysk, er mit

modersmål.



Pris: DKK 8500. I prisen er inkluderet overnatning både på borgen og på hotellet i Chur, så vidt muligt

økologisk mad og drikke (inklusive et glas vin om aftenen), transport under opholdet (fra/til Chur) og

turleder. Særlige ønsker kommer vi gerne i møde efter aftale.

Deltagerne sørger selv for rejsen til og fra Chur. Vi mødes til aftensmad i Chur søndag den 16.

oktober kl. 20:00. Turen afsluttes igen i Chur lørdag den 22. oktober efter morgenmad på hotellet.

Der tænkes på togrejse fra Danmark til Schweiz og tilbage. Nærmere info følger efter tilmelding.

Programmets detaljer kan blive ændret.

Bindende tilmelding senest den 15. august 2022 via mail til samuel@friefugle.dk og overførsel af

DKK 4000 som depositum på konto reg.nr. 8411 kontonr. 4094039 med mærke: “Vandretur i Schweiz

2022”.

Vi glæder os til en skøn tur sammen med jer.

Glade rejsehilsner fra

Samuel og Annelise


