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Vandra i Tyskland 

 
 

I Kung Ludwigs fotspår, 7 nätter 
Bernried am Starnberger See - Füssen, 6 vandringsdagar 

 
Kung Ludwigs väg startar vid idylliska Starnbergsjön och går i ett kuperat 
alplandskap söderut till Allgäuregionen. Området ståtar förutom med det natursköna 
landskapet också med de sagolika slotten Neuschwanstein och Hohenschwangau där 
Kung Ludwig II bodde. 
 
Under vandringen kommer du förbi lugna byar med kloster och kyrkor med vackra 
freskomålningar. Leden går längs sjöar och över hedar med hänförande vyer över 
Ammergaueralperna. Den stolta bryggeritraditionen ger goda möjligheter till att 
släcka törsten längs vägen och att njuta av den bayerska gästfriheten. 
 
På den här vandringen kan du ta med din hund. 
 
Höjdpunkter 
 

• Vackra gröna kullar och klarblåa sjöar 
• Kloster, gemytliga ölserveringar och charmiga byar 
• Underbara vyer över alperna 
• Ammerravinen 
• Kung Ludwig II´s slott 
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Dag 1 – Ankomst till Bernried am 
Starnberger See 
Du anländer till Bernried lämpligast med tåg 
från München. Starnbergersjön är Tysklands 
femte största och populär bland seglare.  
Den ligger i nordsydlig riktning och är ca 20 
km lång. 
 

 
Starnbergersjön 
 

Dag 2 – Bernried – Dießen/Ammersjön 
Dagen börjar med en kort tågresa till 
Starnberg ch starten av Kung Ludwigs väg 
vid Maisinger Bach. Du vandrar genom det 
bayerska landskapet med sina små orter 
med inbjudande ölserveringar som gjorda för 
en paus längs vägen. När du kommer fram 
till Andechsklostret finns även där ett känt 
bryggeri. Från Andechs kloster går det nerför 
genom dalen Kiental fram till Herrsching. Här 
väntar en mysig båttur över Ammersjön till 
Dießen där du stannar för natten. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning:  403m, 
sänkning: 363 m. 
Medel vandring (grad 3), 20 km 
 
 

  
Andechsklostret 
 

Dag 3 – Dießen - Wessobrunn   
Från Dießen tar leden dig över vackra ängar, 
förbi slottskapellet, den natursköna utposten 
Schatzberg och vidare in i den fridfulla 
Stillerskogen. En kuperad vandring över 

vackra kullar bjuder härliga vyer över 
Wessobrunn. Wessobrunn är känt för den 
”Grå Hertigen”, ett historiskt klocktorn från 
1100-talet och landmärket Tassolinde, en 
enorm lind. Stammen har ett omfång på 14 
meter och kronan mäter 27 meter i diameter! 
I fjärran ser kan du se en glimt av toppen på 
Zugspitze. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 300 m, 
sänkning: 100 m. 
Lätt vandring (grad 2), 13 km 
 

Dag 4 – Paterzell/Wessobrunn – 
Peiting 
Dagens vandring går i lågalpin terräng och 
bjuder på mycket av det som är typiskt för 
Bayern, stillsamma små byar och avsides 
belägna hedområden. Var beredd på en 
brant uppstigning på Hoher Peissenberg, en 
magnifik plats med den äldsta 
väderstationen i alperna. Du kommer se 
andlöst vackra vyer över alperna från 
Großvenediger hela vägen till 
Allgäuregionen. Vandringen fortsätter och 
går nu ner mot orten Hohenpeissenberg där 
du kliver på lokaltåget och åker sista biten in 
till Peiting. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 500 m, 
sänkning: 450 m. 
Medel vandring (grad 3), 18 km 
 

Dag 5 – Peiting – Wildsteig/Bad 
Bayersoien 
Den här dagen kommer att bjuda på 
hänförande och kanske lite kittlande 
upplevelse när du går genom och över 
Ammerravinen. Små broar och spänger leder 
dig genom ravinen de åtta kilometrarna till 
Rottenbuch. Om du känner en oro för höjder 
kan du som alternativ till att vandra genom 
ravinen, ta en buss från Peiting till 
Rottenbuch. I Rottenbuch finns ett tidigare 
Augustinskt kloster med vacker 
ornamentering. Från Rottenbuch fortsätter 
du på lättvandrade stigar över ängar och 
genom skogar till ditt boende i Wildsteig eller 
Bad Bayersoien. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 400 m, 
sänkning: 250 m. 
Lätt vandring (grad 2), 15 km / 19 km 
 

Dag 6 – Bad Bayersoien/Wildsteig – 
Steingaden - Buching 
Leden tar dig idaggenom idylliska hedmarker 
till pilgrimskyrkan ”Kirche in der Wies” som 
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finns med på UNESCOs världsarvslista. 
Vandringen går längs den populära 
Brettlesweg på väl underhållna stigar och 
vägar i mjukt kuperad terräng genom skogar 
och över ängar med vacker blomprakt. 
Vandringen slutar vid den ståtliga 
Welfenmünster i Stengaden. Härifrån tar du 
lokalbussen till Buching och ditt boende. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 150 m, 
sänkning: 200 m. 
Lätt vandring (grad 2), 15 km / 11 km 
 

 
Kirche in der Weis 
 

Dag 7 – Buching - Füssen 
Sista dagens vandring går genom 
naturreservaten längs och förbi sjön 
Hegratsried. Därefter fortsätter du längs 
Pöllatbach till de vackra slotten 
Neuschwanstein och Hohenschwangau och 
förbi sjön Schwansee. Efter slottsbesöken 
vandrar du över Kalvarienberg till den 
historiska staden Füssen. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 300 m, 
sänkning: 310 m. 
Medel vandring (grad 3), 19 km  
 

 
Füssen 
 

Dag 8 – Hemresa 
Efter frukost är det så dags för avfärd hem 
eller mot nya äventyr.  

Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 

Antal deltagare 
Från en person och uppåt.  Är ni ett sällskap 
på mer än 9 personer, kontakta oss för 
offert. 
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad: 2,5 / 5 
• Tre vandringsdagar är lätta och tre är 

medel. 
• Leden går i kuperat landskap längs 

gångstigar, skogsstigar samt på 
asfalterade gång- och cykelvägar. På 
ett par ställen går leden nära branter, 
genom och över raviner via broar och 
spänger. Det finns alternativ till 
dessa passager för personer som 
lider av höjdrädsla. 

• Leden ni följer är markerad. Det finns 
detaljerad ledbeskrivning. 

• Total sträcka att vandra är 93 - 108 
km fördelad på 6 vandringsdagar.  
 

Boendet 
Du bor på noggrant valda hotell eller 
Gasthaus. Samtliga rum har sängkläder och 
handduk. Det finns dusch och toalett på 
rummet.  
 
Är ni ett större sällskap kan det bli 
nödvändigt att dela upp sällskapet på två 
eller flera boenden för att lösa boendet. 
 

Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inga anslutningsresor 
till och från vandringen. Kontakta oss så 
hjälper vi dig med tips och råd om hur du 
skall gå till väga för att lösa detta på bästa 
vis. Vi skickar gärna programförslag med 
information om dina anslutningsresor.  
 
Tåg 
Vill du resa med tåg till och från vandringen? 
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 
 

Flyg 
Närmaste flygplatser till startplatsen 
Bernried am Starnberger är: 

• München (55 km) 
 
Närmaste flygplatser till slutmålet Füssen är: 

• München (120 km) 
 
 

http://www.vandra.se/
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Lokala transporter, utresa 
Till startplatsen Bernried am Starnberger går 
det tåg varje timme från München. Restid ca 
45 min.  
 
Lokala transporter, hemresa 
Från slutorten Füssen tar tågresan till 
Mïnchen ca 2 timmar. 
 
Egen bil 
De olika hotellens parkeringar är 
kostnadsfria. Du behöver inte reservera plats 
i förväg. 
 
För att hämta upp bilen inför återresan kan 
en transfer tillbaka från Füssen bokas, se 
pris på vår hemsida, www.vandra.se. 
Transfern betalas direkt på plats. Alternativt 
tar du tåg tillbaka, restid ca 3 timmar (två 
byten). 
 
Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg eller tåg du 
planerar att boka så lägger vi in dem i din 
resplan och kompletterar med information 
om lämpliga anslutningsresor.  
 
Det är viktigt att vi stämmer av 
möjligheterna att resa vidare med buss/tåg 
eller taxi till startplatsen och från slutmålet 
innan vi startar bokningsprocessen. Tåg- 
eller flygbiljetter bokar du när 
landarrangemanget är klart. 
 
Bokningsprocessen 
För att underlätta beslut om lämpligt 
startdatum och resväg mejlar vi gärna ett 
programförslag till dig. När startdatum är 
beslutat startar vi arbetet med att boka in 
dig längsmed leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 
klart meddelar vi dig via mejl med program. 
Vi kan aldrig garantera att dina datum 
fungerar förrän allt är bokat och bekräftat. 
Vid ändring av datum utgår en 

ändringsavgift som varierar beroende på 
arbetets omfattning. 
 
Vandring med hund 
På den här vandringen kan du ta med din 
hund. Vid bokning anger du din hunds ras 
och storlek så bokar vi in er. Eventuellt 
tillkommande kostnader betalar du direkt på 
plats. Kostnaden är € 5,00 - € 15,00/hund 
och natt. 
 

Eget ansvar 
All vandring arrangerad av Vandra sker på 
egen risk. Varken Vandra, lokal arrangör, 
lokala turistbyråer eller hotell kan ställas till 
ansvar för olyckor under vandringarna. Det 
är viktigt att du har fullgott 
reseskydd/reseförsäkring och att du ser 
över ditt reseskydd.  
 
Försäkringar   
En förutsättning för att du skall få 
genomföra resan är att du har fullgott 
reseskydd. I Vandras researrangemang ingår 
inga försäkringar. Vill du ha hjälp med att 
komplettera ditt försäkringsskydd med 
avbeställningsförsäkring eller reseförsäkring 
hjälper vi dig via Gouda reseförsäkringar. 
 
Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra gäller 
Allmänna villkor för paketresor. Dessutom 
gäller Särskilda villkor. 
 

Bokning och information 
 
Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 
E - post: info@vandra.se  
www.vandra.se  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vandra.se/
mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
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Klimat  
Bayern ligger i den kontinentala klimatzonen, vilket innebär att det finns en distinkt skillnad i 
väder mellan de olika årstiderna. Vanligtvis är somrarna varma och vintrarna kalla. Pga. av läget 
vid foten av alperna kan du räkna med regndagar även under sommaren.  
 
Tabellerna nedan visar Bernrieds väder. I Bernried är sommaren (juni - augusti) ungefär som den 
svenska med allt från 12-25 , och vintern (december-februari) kylig med temperaturer runt -1 - -
4 C. Det kan dock bli betydligt varmare än angiven temperatur, särskilt nere i dalarna, medan du 
får räkna med att det kan vara svalare högre upp på berget. 
 

 
För mer information se: www.yr.no  
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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I Kung Ludwigs fotspår 
Vandringen sträcker sig från Bernried am Starnberger See strax söder om München till Füssen. I 
ett kuperat landskap vandrar du förbi kulturella skatter såsom slotten Neuschwanstein och 
Hohenschwangau. Vandringen går i lågalpin miljö förbi sjöar och över hedar. Du vandrar längs bra 
vandringsstigar, skogsstigar och gångvägar.  
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