Vi bor fast på Hohenwarte, som er et stort bed&breakfast beliggende
tæt ved Højer Sluse i udkanten af Højer by. Her indtager vi også morgenmad og aftensmad, ligesom vi har mulighed for at smøre madpakker til dagsturene.
Hohenwarte er et stort sted
med mange værelser og alle
mulige faciliteter og tilbud.
Der er reserveret en del værelser med mulighed for 2,
3 eller 4 deltagere. Der er
også mulighed for enkeltværelser mod en forhøjet
betaling. Vi får stillet et lokale til rådighed, som vi
kan være i om aftenen.

Pilgrimsvandring

Nationalpark Vadehavet

I Højer ligger Hohenwarte
yderst belejligt i forhold til pilgrimsvandring i Nationalpark Vadehavet.
Tidspunktet for pilgrimsvandringerne i Nationalpark Vadehavet er
valgt bl.a. ud fra muligheden for om aftenen at tage ud og se på Sort
Sol, og jeg forventer at vi kan få nogle gode tip om, hvilke steder vi
skal opsøge for at få mulighed for denne særlige oplevelse.

Viborg Pilgrimscentrum, Villavej 10, 8800 Viborg

E-mail: kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk
Tilmelding: Ole@viborgpilgrimscentrum.dk
Hjemmeside: www.viborgpilgrimscentrum.dk
Formand: Steen Rasmussen, mobil 3034 5269
mail: steen@europilgrim.dk

Onsdag den 12. til fredag den 14. oktober 2022
Tre vandredage i Nationalpark Vadehavet
Vi bor og spiser alle dage på
Hohenwarte, Siltoftvej 2, 6280 Højer
www.hohenwarte.dk

Pris: 1.400 kr.
Enkeltværelse: 1.900 kr.
Prisen dækker fuld forplejning på
Hohenwarte, begyndende med
middag onsdag aften. Herefter hver
dag morgenmad, smør-selvmadpakke, aftensmad - sidste
gang morgenmad fredag.
Overnatning: I dobbeltværelser,
hvoraf nogle har toilet og bad på
gangen og enkelte har eget bad og
toilet.
Tilmelding og betaling: Af hensyn
til reservation af overnatning tilmelding senest 1. august til
Ole@viborgpilgrimscentrum.dk
Ved tilmelding betales depositum
kr. 500 og restbeløbet betales senest den 1. oktober 2022. Ved afbud senere end den 1. oktober tilbagebetales depositum ikke.
Alle betalinger til Vestjysk Bank:
Reg. 7605 konto 1098077
Medbring:
Der kan være fugtigt ved digerne,
så medbring gerne solidt, vandtæt fodtøj og i øvrigt praktisk tøj, regntøj, turrygsæk, madkasse, vandflaske, siddeunderlag. Toiletgrej. Sengelinned og håndklæde findes på værelserne. Medbring også madpakke til første dag.
Bilkørsel: Vi er helt afhængige af, at deltagerne er villige til at stille sig
selv og deres biler til rådighed for fælles transport i forbindelse med de enkelte vandringer.
I den samlede pris for turen, er der indregnet et mindre
beløb til kørsel, som bliver udbetalt til de deltagere, som
lægger biler til ved fælles kørsel rundt i landskabet.

Program :
Onsdag den 12. oktober kl. 10.00
Vi mødes på P-plads overfor Rudbølvej 29, 6280 Højer. Herfra vandres
ad Marskstien langs Vidåen til Højer, hvor vi undervejs passerer den
lille landsby, Nørremølle (en af de få landsbyer i verden, som er beliggende på et dige). Ved Højer sluse spiser vi frokost og fortsætter derpå
til Vidåslusen og videre nordpå til Emmelev Klev, i alt 15 km, men der
er mulighed for at stå af i Højer, hvor vi passerer lige forbi Hohenwarte,
og på den måde bliver vandringen 9-10 km.
Torsdag den 13. oktober kl. 9.00:
Kørsel til Rømø, hvor vi vandrer langs kysten ad Juvre-stien, ca. 11
km. Om aftenen tager vi ud for at se Sort Sol.
Fredag den 14. oktober kl. 9.00:
Kørsel til Råhede, hvor vandring på diget starter med slutsted ved Kammerslusen i nærheden af Ribe, i alt ca. 9 km.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
Turleder: Steen Rasmussen, mobil 30345269,
mail: steen@europilgrim.dk.
Der kommer senere mere information om vandringerne på foreningens hjemmeside, hvor der også
vil være kort over vandreruterne.
Nationalpark Vadehavet er et helt
særligt sted, som inviterer til indre ro og fordybelse. Der er ikke
meget andet end marsk og høj
himmel, så vi byder den store ro
velkommen og tilbringer nogle dage i meditativ stemning og i pagt
med naturen.

