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4 5Ruby Rejser Velkommen

Velkommen til Ruby Rejsers vandreunivers

Ruby Rejser startede i 1974. De første ture 
gik nordpå om vinteren, så studerende 
kunne komme på skiferie til Norge. Det hed 
”Tag billigt på læseferie på fjeldet”. Det var 
en god succes, og over den næste årrække 
blev programmet udvidet med andre ak-
tive ferieformer.

I 1995 overtog Ruby Rejser den lille virk-
somhed Ullers Vandrerejser, og dermed 
var starten gået for de første vandreture i 
Ruby-regi. Det var ønsket, at vandreturenes 
udgangspunkt skulle være at tage vores 
gæster med på oplevelsesrige ture i godt 
selskab. 

Turene gik blandt andet til Cinque Terre, 
hvor Malou med italiensk oprindelse 
præsenterede både smukke vandrestier og 

Vi tilbyder i dag gruppevandreture til både 
de klassiske destinationer som Amalfi, Mal-
lorca og Tyrol, men også til mere ukendte 
egne som Valmalenco i Italien og Arago-
nien i Spanien. Derudover har vi et stort 
udvalg af individuelle selv-guidede vandre-
ture, hvor man rejser på egen hånd og selv 
skal finde vej ved hjælp af de udleverede 
kort og rutebeskrivelser. 

Vores vandreture, uanset om de er i gruppe 
eller ”på egen hånd”, er for dig, der er aktiv 
og nysgerrig. Vi tror på, at de bedste ferier 
er dem, hvor man i fællesskab med andre 
deler oplevelserne. Det kan være den indiv-
iduelle ferie i familien eller med venner, og 
det kan være ved at deltage i en gruppetur. 
Åbenhed overfor de medrejs- ende og de 
steder vi besøger åbner nye horisonter.

italiensk kultur. På Mallorca boede Hans og 
Grethe, og her var det dem, der med stor 
glæde og stolthed viste omgivelserne frem. 
Over de følgende årtier blev vandrepro-
grammet og destinationerne udvidet, og 
mange stier er siden betrådt af Ruby-fødder 
rundt om i Europa. 

Stadig den dag i dag er det lokale kend-
skab og det gode selskab en fast del af 
vores tanker om vandreferier. 

Alle gruppeture ledes af erfarne turledere 
med interesse og kendskab til de egne, 
vi besøger. De vandreture vi tilbyder ud-
springer dels af vores egne interesser 
for specielle lande og områder, dels fra 
turledere eller samarbejdspartnere med 
særligt kendskab til et område. 

Uanset hvilken type vandreferie du drøm-
mer om, så er der nogle elementer, der er 
ens for alle. Dem kommer vi ind på i det 
følgende.
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Sværhedsgraden på en tur er til evig diskussion. Folks 
opfattelse af hvad der er let, og hvad der er krævende 
er meget subjektiv. Desuden kan to grad 3-vandreture 
være meget forskellige, da det ofte kan være svært at 
sammenligne terrænet i forskellige lande. Derfor er det 
en balancegang, når en tur skal gradueres. 

Sværhedsgraden vil ofte være en kombination af turens 
længde, terrænets beskaffenhed samt stigninger og 
fald. En lang vandretur i et meget let terræn kan derfor 
godt have en lavere sværhedsgrad end en kort tur 
med mange stigninger og fald. Bl.a. derfor taler man 
normalt ikke om distancer i kilometer, men mere om 
vandretid. En tur på 10 km tager måske kun 2 timer ved 
Sværhedsgrad 1, men kan sagtens tage 3-4 timer ved 
Sværhedsgrad 3. Dele af en vandredag kan være en 
kombination af flere sværhedsgrader, så gradueringen 
vil således være et kompromis. 

Lange opstigninger kræver en god kondition, hvorimod 
lange nedstigninger kan være belastende for knæene. 
Vandrestave kan gøre, at man går mere afslappet, 
hvormed turen kan synes lettere.

Vandring i kuperet terræn er noget andet end at vandre 
på flade skovstier i Danmark, og der vil komme andre 
muskelgrupper i brug. En god forberedelse kan være 
trappetræning. Find et højhus og tag trappen op og 
ned. Her får man både brugt lår- og lægmuskler og 
trænet åndedrættet. 

Sværhedsgrader & kondition

Sværhedsgrader fra 1-5 
1. Let  

Vandringerne er lette og korte på gode stier. 

2. Let til middel  
Vandringerne er nærmest lange traveture på jævnt underlag, men med 
stigninger og fald. 

3. Middel  
Vandringerne er mere krævende med stejlere passager, men kan klares med 
en rimelig god kondition. Underlaget kan være ujævnt og stenet. 

4. Krævende  
Vandringerne er ret krævende. Deltagerne må have god kondition og være 
udholdende. Der kan være passager, hvor du må tage hænderne til hjælp 
eller skal forcere store stenblokke. 

5. Meget krævende  
Vandreerfaring er nødvendig. Svære passager, dog uden klatring. 
Konditionen og udholdenheden skal være virkelig god.

Vandretips

På ujævne stier anbefales det, at man koncentrerer sig om at sætte fødderne 
rigtigt og stopper op en gang i mellem for at nyde udsigten. Lad være med at 
prøve begge dele samtidigt. Så risikerer du bare at falde. 

Vandrer du i en gruppe, så husk at gå med mindst 1 meters afstand og gerne lidt 
mere. Det betyder, at du kan se lidt mere af stien foran dig, og ikke skal gå og 
stirre ned i hælene på den, der går foran. 

En tommelfingerregel er at holde ca. 10 minutters pause hver time. Nogle gange 
går man måske lidt længere eller lidt kortere afhængigt af hvordan det passer ind 
med et egnet sted at stoppe.
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Udstyr & klima 

Gode sko/støvler er helt grundlæggende 
for en succesoplevelse med vandreferier. 
Definitionen på gode sko, er først og frem-
mest sko, som er rare at have på. Der skal 
være plads til tæerne, og de skal kunne 
snøres godt til omkring foden, så man 
ikke ryger frem og får trykket tæerne ved 
nedstigninger. Derudover er en kraftig og 
profileret bund at foretrække, så snart man 
er ude på grus og andet ujævnt underlag. 
En blød bund gør hurtigt fødderne trætte.
 
Har man tendens til løse eller vredne ankler, 
kan man med fordel vælge at vandre i støv-
ler, der støtter anklerne. Man kan både få 
lette og tunge støvler med høj og lav ankel-
støtte, så det bedste er at tage en snak med 
en ekspedient i en friluftsbutik om behov 
og muligheder. 

Strømper & sokkerSko & støvler

 Ruby Rejser

Vandrestave
Har man tendens til vabler, kan man med 
fordel overveje at vandre med to par sok-
ker. En tætsiddende tynd indersok/linersok 
og en kraftigere og foret sok udenpå. 

Find gerne en sok, der har ekstra polstring 
netop der, hvor du har tendens til vabler. 
Det at vandre med to sokker, vil få frik-
tionen til at foregå mellem de to lag i 
stedet for på huden. 

Vandrestave kan være en kæmpe hjælp for 
nogen, og til besvær for andre, så langt hen 
ad vejen er det en smagssag for den indivi-
duelle. 

Det vandrestave kan hjælpe med, er hold-
ning og rytme på vandringen, hvilket typisk 
forbedrer balancen, virker afslappende og 
dermed kan lette vandringen på specielt 
op- og nedstigninger samt være til støtte 
for knæene. 

I dag findes der mange smarte modeller af 
vandrestave, men den vigtigste egenskab 
er, at de kan indstilles i højden til at passe 
til brugeren uanset om der vandres ligeud, 
opad eller nedad bakke. 

Klima & beklædning
Uanset vandredestinationen er det svært 
at planlægge en rejse efter vejret. Derfor er 
det vigtigt at overveje beklædningen, når 
man går ud på tur. 

Inderst er det godt med noget svedtrans-
porterende, der hjælper med at holde 
huden tør og dermed gør det lettere for 
kroppen at regulere temperaturen. 

Yderst er en skaljakke med en vandtæt/
åndbar membran en god investering. Det 
giver mulighed for at tilføje så mange 
sportslige mellemlag, som måtte være 
nødvendig for komforten i forhold til vejr 
og terræn.  

Udstyr & klima
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Udstyr og beklædning til vandringerne:

• Dagstursrygsæk: med polstrede bæreremme (max. 
30-40 l.)

• Regntøj / skaljakke gerne med fx goretex membran 
eller lign. 

• Varm uld- eller fleecetrøje
• Vandrebukser: Evt. zip-off bukser
• Shorts
• T-shirts: Husk skifte T-shirt til de varme ture
• Hat/kasket og solbriller
• Solcreme, læbepomade
• Lommekniv - til madpakken
• Drikkeflasker/drikkesystem på minimum 1½ liter, i én 

eller flere flasker/systemer i alt
• Nødhjælpstaske: personlig medicin, plaster, 

compeed, elastikbind og lign.
• Siddeunderlag
• Vi anbefaler altid vandrestøvler eller vandresko. Hvis 

du bruger andet fodtøj, er det vigtigt, at sålen er 
kraftig og profileret, f.eks. en Vibram-sål

• Vandresokker: Evt. tynd inder-sok uden fremstående 
syninger. Yderst kraftig sok

• Mobiltelefon, kamera/kikkert, blomsterbog/
naturguider etc.

• Evt. vandrestave
• Vandtætte poser. Alt pakkes vandtæt, hvis det skulle 

blive regnvejr

Udstyr og beklædning til andet brug:

• Toiletgrej
• Hverdagstøj, almindelige sko mv. aftener samt evt. 

fridage.
• En jakke eller lun trøje til de kølige aftener
• Evt. badetøj
• Rejsedokumenter, pas, sygesikringsbevis (blå) og 

rejseforsikring

Eksempel på pakkeliste
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Vandreferie i gruppe 

En gruppevandretur er en social rejse, hvor 
man danner selskab med de andre medrej-
sende gæster og vores engagerede danske 
turledere. 

Der er ingen regler for hvor social man be-
høver at være. Nogle nyder bedst vandre-
turene i fred og ro. Andre kan bedst lide at 
snakke lidt undervejs. Her er plads til alle. 

Selv om man er på vandretur som en 
gruppe, vil man både opleve, at man kan få 
mulighed for at vandre med stor afstand til 
hinanden eller i en samlet flok. Nogle sted-
er går turlederen forrest og viser vej. Andre 
gange går turlederen bagerst og sørger for, 
at alle er kommet med frem til næste stop.

At komme fremGruppevandreferier

 Ruby Rejser

At finde vej
På gruppevandreturene har vi altid inkluderet 
flytransport fra Danmark tur/retur. Derudover 
sørger vi naturligvis også for transfer mellem 
lufthavnen og vores hotel. 

På de fleste af vores rejser starter vandre-
ruterne forskellige steder. Vi bruger derfor 
tog, bus eller skilift for at komme til rutens 
start. Udgifterne til disse transporter er også 
dækket ind på rejsen. 

Vi har altid vores egne danske turledere 
med på alle vandredagene på en gruppe-
vandretur. Turlederne har et forhånds-
kendskab til områderne, og kan være 
behjælpelige med at svare på spørgsmål i 
forhold til vandreruterne.

 Vi har mange forskellige turledere hos 
Ruby Rejser. Alle med hver deres viden om 
et område. 

Den primære rolle for vores turledere er 
at lede vores gæster på rette vej, så I kan 
bruge tiden på at nyde udsigten og koble 
af fra hverdagen. Vi sætter dog stadig en 
stor ære i, at vores turledere også ved 
noget om det område vi besøger.
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Efter et solidt morgenmåltid er vi klar til at starte dagens 
vandretur. Vi vandrer med en let dagsrygsæk, og 
medbringer kun de ting, vi skal bruge i løbet af dagen. 

Det er helt normalt, at man lige skal have pusten et 
par gange, når man starter dagen ud med at vandre. 
Kroppen skal lige vænnes til at være i gang. Efterhånden 
finder vi dog vores eget tempo og kan begynde at nyde 
udsigten fra stierne. 

Det handler om at finde sin egen rytme og ikke lade sig 
presse af, at nogen vandrer i et hurtigere tempo end en 
selv. Vi mødes alle til pauserne. 

På en vandredag stiler vi efter at holde små pauser ca. 
hver time. Dette kan dog variere alt efter om turlederen 
lige kender et godt sted, hvor vi kan holde vores pause. 
Pauserne er ganske korte og giver tid til at slappe lidt af 
og få noget vand. Det er først til frokost, at vi tager en 
længere pause.

En dag på stierne med gruppenGældende for gruppevandreturene: 

• Vi har arrangeret transport fra Danmark til startstedet (fly, tog, bus 
mm.) 

• Vi har arrangeret ophold på komfortabelt hotel 

• Vi har planlagt vandreruterne 

• Vi har arrangeret evt. lokal transport i forbindelse med turen 

• Vi sender en dygtig turleder med på turen, som står for koordine 
ring af praktik og er guide på vandringerne 

• Alle er velkomne på gruppevandreturene, og de er en oplagt 
mulighed for dig, der rejser alene, da vi vandrer sammen om dagen 
og spiser og hygger os sammen om aftenen 

• Hvis man er frisk på at dele værelse med en fremmed af samme 
køn, så har vi deleværelsesgaranti ved bestilling senest 60 dage  
inden afrejse. I tilfælde af at vi ikke får solgt den anden seng på 
værelset, vil man få eneværelse til samme pris som deleværelset.  

Gruppevandretur
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Vandreferie på egen hånd 

Vi har sat rammerne op for en vandreferie, 
men hvordan de udfyldes, og hvem I følges 
med, er op til jer.

I er på egen hånd. I vandrer i jeres eget 
tempo, beslutter selv om distancen skal 
forkortes eller forlænges. I afgør selv hvor I 
vil spise frokost og aftensmad, eller om det 
er sådan en dag, hvor vandringen skal 
springes over til fordel for jeres egen dags- 
orden eller ren afslapning. 

At komme fremPå egen hånd At finde vej
I står selv for at arrangere transporten fra 
Danmark til første hotel. 

På vores hjemmeside kan I læse, hvordan man 
lettest finder frem, men organiseringen af 
transporten er op til jer selv. 

Når I booker en vandreferie på egen hånd, 
anbefaler vi, at I får turen bekræftet hos os, 
inden I køber flybilletter. På den måde får vi 
hurtigere og bedre tingene til at hænge sam-
men. 

Inden afrejse modtager I turens praktiske 
oplysninger på mail. 

Ved ankomst til første hotel modtager 
I en velkomstpakke med de lokale van-
drebeskrivelser, kort og andre relevante 
oplysninger for jeres tur. 

På nogle ture vil der være et velkomst- 
møde med en lokal guide, som gennem- 
går det udleverede materiale med jer. 
Materialet er på engelsk og udført godt og 
forståeligt. 

Hvis I skulle komme i problemer eller mod 
forventning fare vild, så vil I være udstyret 
med et nummer til vores lokale partner, 
som hurtigt vil kunne hjælpe jer på ret 
kurs igen. 

 Ruby Rejser
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En dag på stierneGældende for vandreture på egen hånd 

• Vi booker overnatningerne og inkluderer altid morgenmad 

• Vi arrangerer transport af jeres bagage mellem hotellerne 

• På alle destinationer modtager I en velkomstpakke ved ankomst til 
første hotel, med diverse vandrebeskrivelser, kort og andre relevante 
informationer – altid udført på godt letlæseligt engelsk 

• På udvalgte destinationer vil der være et velkomstmøde med lokal 
guide 

• I modtager altid et nødnummer til en lokal partner, der kan hjælpe jer 
med evt. problemer 

• I har altid et nødnummer til Ruby Rejser, hvis I får brug for hjælp, som 
den lokale partner ikke kan løse 

• I står selv for arrangering af transport til og fra destinationen. 

• Hvor det er muligt, kan vi være behjælpelige med booking af 
halvpension, ekstra nætter og transfer til og fra nærmeste lufthavn. 

En typisk dag på vandreferie på egen hånd, starter med 
morgenmad på hotellet og pakning af ting. Hvis det er 
en dag, hvor I skifter hotel, vil jeres bagage typisk blive 
hentet omkring kl. 9.00 i receptionen. Om i forlader 
hotellet før eller efter bagagen, er op til jer. 

I følger dagens vandrebeskrivelse og holder pauser på 
steder og tidspunkter, som I har lyst til. På nogle ture 
vil I komme forbi masser af cafeer og restauranter med 
muligheder for at købe frokost, på andre ture vil det stå 
I jeres beskrivelser, hvis I skal medbringe madpakke til 
turens vandring. 

Eftermiddagens vandring foregår også i jeres eget 
tempo, og jeres bagage vil typisk være fremme på 
næste hotel inden kl. 17.00. 

Når I er tjekket ind på det nye hotel, er aftenen til fri 
disposition.

På egen hånd
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Lande - overblik

Lande

Dybt inde mellem Pyrenæernes højeste 
bjerge mellem Spanien og Frankrig 
gemmer det lille fyrstendømme, Andorra 
sig. 

I dalene mellem de majestætiske bjerge 
ligger de små byer, og overalt er der en 
overflod af vandrestier, som fører dig 
rundt fra den ene imponerende udsigt 
til den anden, hvilket gør Andorra til et 
vandremekka. 

Andorras klima kan langt hen af vejen 
sammenlignes med Spanien og Frankrigs, 
dog med undtagelser på grund af højden. 
Ruby Rejser har haft sit blik rettet mod 
Andorra i flere sæsoner, og vi kan derfor 
tilbyde vandreferier, der viser nogle af de 
smukkeste steder i Andorra. 

Andorra
Vandring gennem charmerende engelske 
landsbyer, grønne skove, langs smukke 
kanaler og stille hedelandskaber er noget 
af det, som England er bedst til. 

De små landsbyer emmer af charme, 
med snoede stræder og gammel engelsk 
byggestil, der leder tankerne hundreder af 
år tilbage i tiden. Stemningen er afslappet 
og uformel og terrænet bølget og bakket. 

Sommerklimaet er fantastisk til vandreture, 
og oplevelsen er fuldendt med en kop 
eftermiddagste og scones med flødeskum 
og marmelade, og sidst på dagen en pint 
på en af de lokale pubber.

England
Står på en alpetop og kigger på … den 
formidable udsigt, mens frisk bjergluft 
fylder lungerne. 

Den bjergrige natur i Frankrig er klassisk 
vandrenatur for den eventyrlystne vandrer. 
Fra landsbyer i de dybe dale går det op 
over grønne sætere med græssende 
køer til mere rå landskaber, hvor gemser 
og mufloner behændigt balancerer på 
klippeskråningerne. 

Frankrig
Bella Italia er ikke uden grund et af 
danskernes foretrukne rejsemål. 

Det lange støvleland byder på varieret 
vandring fra nord til syd. Der er nærmest 
alt i ét land. Middelhavsstemning langs 
kystruter med farverige landsbyer klistret 
op af bjergskråningerne, der rejser sig op 
af havet. Vandring mellem vinterasser, 
figenplantager og olivenlunde. I Umbrien 
og Appeninerne i Toscana er det de store 
kastanjeskove, der præger landskabet. Mod 
nord er det alpine landskaber med forrevne 
bjergtoppe mellem grønne sætere. 

Uanset hvilken vandreferie du søger, er der 
en god chance for, at Italien vil opfylde dine 
ønsker.

Italien
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Kap Verde er 10 tropiske øer i Atlanterhavet 
beliggende 1.000 km sydvest for De 
Kanariske Øer og ud for Senegal på Afrikas 
vestkyst. 

Øerne er vidt forskellige både hvad angår 
klima og vegetation. Kap Verde er grønne, 
frodige bjergsider med bananpalmer, 
kaffeplantager og en række eksotiske 
frugter og grøntsager, og på den modsatte 
side er der stejle, majestætiske og golde 
bjerge med vilde kyststrækninger og dybe 
kløfter. 

Den smukke befolkning er et mix af 
europæere og afrikanere. En rigtig god 
vinterdestination. 

Kap Verde
Korsika kaldes Skønhedens Ø, og vi 
forstår hvorfor. Her finder man alt: 
Knejsende bjergtinder, azurblåt hav, hvide 
sandstrande, rivende floder, hyggelige byer, 
dovne dyr og stolte korsikanere. 

At rejse på Korsika foregår helt automatisk i 
små etaper, da du gang på gang bliver nødt 
til at stoppe op; enten på grund af geder, 
grise eller køer på vejen eller i fascination 
over Korsikas forunderlige natur. Her er 
både blidt og brutalt, venligt og voldsomt, 
dovent og dramatisk – men frem for alt 
næsten skræmmende smukt. 

Landskabernes konstante foranderlighed 
skaber grundlaget for en ferieoplevelse 
af de store. Korsika er øen, man vender 
tilbage til!

Korsika
Kroatien byder på alt hvad hjertet kan 
begære af varieret natur. Fra vidunderlige 
dale med smaragdgrønne floder til høje 
bjerge og skovrige regioner. 

Mod syd bugter Adriaterhavskysten sig. På 
en klar dag kan man se øerne ligge som 
perler på en snor. Landet præsenterer en 
enorm variation i flora og fauna, som ikke 
findes magen til i Europa. Rimelig mulighed 
for at opleve brunbjørnen i sit rette 
element eller høre ulvenes hyl i det fjerne. 
Dette er også det smukke, men noget sky, 
kattedyr lossens tumleplads. 

Kroatien er eksotisk og anderledes, og har 
små gemte perler, hvor tingene er præcist 
som det var engang: simpelt, ægte og 
uprætentiøst.. 

Kroatien
Marrakech emmer af eventyr! Slange-
tæmmere, gademusikanter, røgelse og 
bling i mængder, der er Aladdins hule 
værdig. Her står oplevelserne i kø, om du 
er til historien i sultanpaladset, til en god 
handel på den store markedsplads, eller til 
ren velvære med et besøg i hammam – et 
dampbad. 

Ikke så langt fra Marrakech rejser 
Atlasbjergene sig højt over ørkensandet. 
Her finder man dejlige vandreruter i 
bjergdalene og over bjergpas mellem 
små bjerglandsbyer, som hovedsageligt er 
bosat af berberfolket. På vandring ledsages 
man altid af en guide og et muldyr, som 
bærer bagagen. Atlasbjergene er en 
helårsdestination. 

Marokko

Lande
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Hvad enten den står på vandring på én 
af de portugisiske øer, der ligger smukt 
omgivet af Atlanterhavet, eller turen går 
ad pilgrimstier på fastlandet, så vil I opleve 
Portugals fantastiske natur med bakket 
terræn, frodige frugtlunde og charmerende 
landsbyer med hjertevarme lokale.

Vandresæsonen er lang i Portugal, og 
om I vandrer langs de karakteristiske 
levadaer på Madeira, langs Atlanterhavets 
klippede kyster eller ad ældgamle veltrådte 
pilgrimsstier, så har Portugal en masse at 
byde på, og et klima, der inviterer til aktiv 
ferie hele året.

Portugal
Majestætiske bjergtoppe og mægtige 
floder, forunderlige klippefremspring, 
blanke bjergsøer og blomstrende alpine 
sætere, der ligger i ly af de høje alpetinder, 
ja det er Schweiz. En fantastisk destination 
med gode stisyst

emer, der bringer vandregæster gennem 
storslået natur og charmerende landsbyer, 
og på samme tid byder på hyggelig 
schweizisk alpestemning. 

Udsigterne er fantastiske og 
vandreoplevelserne venter. 

Schweiz
I kraft af sine øer i både Middelhavet og 
Atlanterhavet er Spanien et land, som har 
noget at byde på hele året. 

Kanarieøerne milde klima gør øerne til 
en oplagt vinterdestination. Mallorca er 
især populært fra det tidlige forår og hen 
i efterårsmånederne, hvor sommerheden 
undgås.  Mindre kendte vandreruter finder 
man i det inderste af Spanien, langt fra 
havet. Både det ukendte og eventyrlige 
Arag:nien på sydsiden af Pyrenæerne, og 
det spanske højland omkring Segovia, 
som ligger lidt i skyggen af den populære 
pilgrimsrute Caminoen. Og så er der 
selvfølgelig de kystnære ruter i Katalonien, 
hvor bjerge og hav mødes. 

Spanien

Det sydlige Tyskland indbyder til både nem 
og alpin vandring i behagelig køreafstand 
fra Danmark. 

Her finder man smukke vandringer gennem 
vinmarker langs floderne og dejlige ophold 
i de hyggelige vinbyer. Længere mod øst 
på grænsen til Østrig præges landskaberne 
af alpine scenerier med forrevne bjerge og 
grønne sætere, hvor murmeldyr bjæffer 
deres advarselsskrig, når vandrere nærmer 
sig. Selv det gamle Østtyskland byder på 
overraskende landskaber i grænselandet 
mellem Tyskland og Tjekkiet. 

Området Saksiske Schweiz byder bl.a. 
på sandstensklipper, der er eroderet 
på forunderlig vis og har skabt impo- 
nerende bjergformationer med dybe 
kløfter, tafelbjerge og vidtstrakte 
panoramaudsigter 

Tyskland

Østrig rimer på Alperne. Der udspiller 
sig straks en film på nethinden af høje 
sneklædte bjerge med grønne sætere 
og dybe dale med klare bjergsøer og 
klassiske alpehuse med et blomsterflor i 
altankasserne. Smukke alpine blomster 
pryder også de grønne græsgange. 
Med lidt held finder du måske endda en 
Edelweiss. 

Østrig ligger lige i smørhullet hvad klimaet 
angår. Du har varmen fra syd, der møder 
kulden fra Norden, som sammen skaber 
solrige sommerdage med behagelig 
temperatur at vandre i. 

Østrig

Lande
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Kunne du tænke dig at vide 
mere eller ønsker du et 
uforpligtende tilbud?

Synes du en vandreferie lyder 
som noget for dig, er du 
velkommen til at kontakte os. 

Vi vil se til at give dig råd 
og vejledning i valg af båd 
og område, så dig og dine 
medrejsende får en rigtig god 
ferie. 

Ring til os på 3916 3348 
eller send os en mail på 
ruby@ruby-rejser.dk

Vi har åbent:
mandag – torsdag: 9-17 
fredag: 9-16

Vi glæder os til at høre fra dig!

RubyRe ersj


