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Af Judith Betak
betak@berlingske.dk

Sommerferie er lig med bilferie for 
rigtig mange danskere.

Stort set alle, der holder ferie i Dan-
mark, har bil som transportmiddel, og 
går ferien til udlandet, er det 25 pct., der 
kører i egen bil, ifølge Danmarks Stati-
stiks tal fra 2011.

Og der kan være penge at spare. FDM 
har regnet på, hvad det koster en familie 
på fire (heraf to børn) henholdsvis at flyve 

(plus billeje) til rejsemålet og at køre bil 
fra Danmark til tre af de mest populære 
bil-rejsemål: Gardasøen i Italien, Alsace 
og den franske Riviera. 

I alle tre eksempler er det billigst at 
køre fra Danmark. Det er knap fire tusin-
de kroner billigere til Alsace, små tre tu-
sinde til Rivieraen og godt to et halvt 
tusinde billigere til Gardasøen.

Men tid er penge, siger man, og 
ferietid er dyrebar. Rigtig mange 
vælger en flyrejse og en lejebil på 
destinationen.

Uanset om man vælger den 
ene eller anden bilferie-ver-
sion, er der mange forhold, 
regler og paragraffer, man 
skal have tjek på, når man 
kører bil i udlandet.

Rejseliv har samlet 
gode råd fra eksperter-
ne, biludlejningsselska-
berne Avis & Budget, 
FDM, og Berlingskes 
bilredaktion.

Guide: Tips til at leje bil: Husk de lokale 
færdselsregler, så meget koster bøden, 
og fra disse lande indhenter bøden dig. 

Gode råd
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Når du skal leje bil

1. Bestil bilen i god tid: Det er oftest bil-
ligere, og man er sikker på at få en bil, og at 
den står og venter, selv om der ellers meldes 
»alt udsolgt«.

2. Kend kørselsbehovet: Mange udlejnings-
firmaer har kilometerpakker. Vælg den rigtige 
og undgå at betale dyre »ekstrakilometer«, 
når bilen afleveres. Flere steder er der »fri 
kilometerforbrug«, hvor du ikke skal betale 
ekstra – ud over brændstofforbruget.

3. Vælg den rette bil : Større bil – dyrere leje. 
Men husk, at bagagen tit fylder mere, end du 
tror, og mange timer i en bil med børn på bag-
sædet glider lettere med lidt mere plads.

4. Husk kørekort til alle: Det er ikke nok at 
oplyse navne på de personer, der skal køre ud-
lejningsbilen. Når bilen hentes, skal alle chauf-
fører være til stede og fremvise kørekort. 
Ellers kan man risikere, at forsikringen ikke 
dækker, hvis bilen beskadiges eller stjæles. 
Tjek de lokale regler for udlejning. I Irland skal 
man f.eks. være 24 år (og have haft kørekort i 
mindst to år) for at kunne leje en bil.

5. Vælg forsikringer efter behov: Tjek 
bilens forsikringer og selvrisiko. De fleste 
udlejere har en grundforsikring på bilen, og 
de fleste har tillægsforsikringer som sænker 
selvrisikoen eller gælder ved en speciel ska-
detype. Overvej, hvad bilen skal bruges til, og 
tag ud fra det stilling til behovet for yderligere 
forsikringer. 

6. Med fuld eller tom tank: Hvis man vil 
undgå besværet med at finde en tankstation, 
inden bilen afleveres, accepterer de fleste 
udlejningsfirmaer en tom tank. Men denne 
service koster ekstra.

7. Aflever, hvor du vil: De større udlejningsfir-
maer har kontorer i lufthavne og større byer, 
og man kan aflevere bilen, hvor det passer 
bedst i ens rejseplan.

8. Kend dit rejsemål: Selv om der er GPS i 
bilen, er det en god sikkerhed at have et al-
mindelig kort i bilen. Sæt dig desuden ind i de 
lokale regler, forhold, vejarbejder og -omlæg-
ninger.

Kilde: Avis & Budget Biludlejning
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Når du kører bil i udlandet

Fartgrænser: Varierer fra land til land, men er typisk 50 
km/t i bymæssig bebyggelse, 80-110 km/t på landevej 
og 110-130 km/t på motorvej. Hold øje med skiltene og 
husk, at foto- og fartfælder er langt mere udbredt i for 
eksempel Tyskland end herhjemme. Kører man med 
campingvogn, er der i mange lande særlige hastigheds-
regler. I Tyskland, hvor man på landevej må køre op til 
100 km/t, må biler med campingvogne kun køre 80 
km/t, og i Italien, hvor grænsen på landevej er 110 km/t, 
må campingvognene kun køre 70 km/t. Her er også 
en speciel regel for nye bilister. Har man haft kørekort 
under tre år, må man kun køre 90 km/t på landevej.

Sikkerhedsudstyr: Advarselstrekant er obligatorisk i 
en del lande. I Frankrig skal man desuden uden for by-
mæssig bebyggelse være iført sikkerhedsvest (EU-god-
kendt: EN471 i gul, orange eller rød), hvis man forlader 
bilen for at placere advarselstrekanten. Har man ikke 
vesten på, risikerer man bøde. Frankrig har også vedta-
get regler om alkoholtester. Se under promillegrænser.

Miljøzoner: Antallet af byer med miljøzoner, hvor 
biltrafik er forbudt eller begrænset, stiger. Over 40 
tyske byer har miljøzoner, men til mange af dem, for 
eksempel Berlin, Bremen, Hannover og Köln, kan man 
købe et miljømærke, som giver adgang til miljøzonen i 
centrum. Køb miljømærkaterne online på greenzones.
eu. Derimod kan man ikke købe miljømærker til de 
italienske byer. Der er det kun indbyggerne, der har ad-
gang til miljøzonen. Hold øje med skiltet: »Zona Traffico 
Limitato« – kører du ind her, bliver bilens nummerplade 
automatisk registreret, og der vanker bøder, som kan 
være anseelige.

Promillegrænser: Tjek dem, de er forskellige fra land 
til land. De fleste europæiske lande har en 0,49-0,5 
promille-grænse. I Storbritannien er den dog 0,8, mens 
grænsen i Sverige og Norge er 0,2, og 0,0 i Slovenien, 
Slovakiet og Tjekkiet. I nogle lande er der også en 
speciel 0,0 grænse for unge og nye bilister. I Tyskland 
for unge under 21 år og for bilister, der har haft kørekort 
under to år, og i Kroatien for unge under 24 år. I Frankrig 
vedtog man sidste sommer en lov om, at man skal have 
en godkendt alkoholtester i bilen. Indtil videre håndhæ-
ver man ikke loven (alko-testerne har vist sig at være 
for ustabile). Men beslutter man sig for det, og man ikke 
har alkoholtesteren i bilen, straffes med bøde på 11 
euro – godt 80 kroner.

Kilde: FDM – find flere oplysninger fdm.dk/koer-selv-ferie
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Det koster bøderne i udlandet

I en række lande er der kontant afregning for 
turister ved trafikforseelser. I Tyskland må 
politiet på stedet kræve 35 euro, ca. 260 kr. 
som sikkerhed for en højere bøde. I Italien må 
politiet med det samme opkræve førere af 
udenlandsk indregistrerede biler en fjerdedel 
af den maksimale bøde, og i England og Wales 
kan politiet udstede bøder ved fartovertræ-
delse med mindste-beløb 60 pund, ca. 525 kr. 
Og betales bøden ikke med det samme, kan 
politiet inddrage køretøjet.Bødernes størrelse 
varierer meget fra land til land.

Husk selen: At køre uden sikkerhedssele 
koster 150 kr. i Bosnien-Hercegovina, 190 kr. i 
Bulgarien, Polen og Slovakiet og 225 kr. i Let-
land, Tyskland og Tyrkiet. I Danmark og Norge 
koster det 1.500, i Storbritannien kan bøderne 
komme op på 4.390 kr., mens det i Grækenland 
koster fra 2.625 kr. at køre uden sele.

Fartbøder: At køre 20 km/t for hurtigt, koster 
fra 75 kr. i Letland og Litauen, fra 150 kr. i Ma-
kedonien og 190 kr. i Polen. I Tyskland er bøden 
op til 265 kr. Mens bøderne i Holland og Italien 
er omkring 1.200 kr., og der gives bøder fra 
2.175 kr. i Sverige og fra 3.600 kr. i Norge.

Parkeringsbøder: Billigst i Bulgarien med 
fem euro, 37,50 kr. I Island fra 75 kr. og i 
Frankrig fra 112 kr. I Tyskland gives p-bøder på 
75-525 kr., mens bøderne topper i Holland fra 
675 kr., Norge fra 750 kr. og Spanien, hvor det 
koster op til 1.500 kr. at parkere ulovligt.

Spirituskørsel: Bøder fra 340 kr. i Serbien, fra 
575 kr. i Montenegro og 600 kr. i Grækenland.  
I Italien, Spanien og Tyskland koster det fra 
3.750 kr. at køre i spirituspåvirket tilstand, og i 
Norge fra 5.025 kr. I Ungarn kan bøden komme 
op på 7.350 kr., mens loftet er sat på knap 
43.000 kr. i Storbritannien. Finland og Sverige 
har som Danmark spiritusbøder, der beregnes 
efter den pågældendes indtægt. Bøden går fra 
15 dagssatser (beregnet efter en månedsløn) i 
Finland og fra 40 dagssatser i Sverige. 

Kilde: FDM og tyske ADAC, tal fra april 2013



7



8

Fra disse lande indhenter bøden dig
Ferien er slut, men en uventet og ikke særlig vel-
kommen souvenir kan pludselig dukke op. Stadig 
flere lande kan – og gør det – inddrive bøder i 
Danmark. Takseres den forseelse, man har begå-
et, til en bøde på 70 euro – ca. 525 kroner – eller 
derover, kan den inddrives i hjemlandet.

Følgende lande er med i aftalen: Cypern, 
Estland, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, 
Letland, Litauen, Luxembourg, Norge, Polen, 
Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien, Stor-
britannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, 
Østrig.

Husk: Har du lejet bil på ferien og efterfølgen-
de får en bøde, så tjek, om den nu også stammer 
fra den periode, du har lejet bilen.
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Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
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Få bilen serviceret: Tjek, at bilen er i orden inden ferien. Sørg for, at der er 
sprinklervæske til at holde ruden insektfri, og at dækkene har det rette lufttryk. 
Det sidste kan spare dig for en del brændstof. Og husk, at de fleste biler bruger 
markant mere benzin ved 150 km/t end 110 km/t. Et lettere speedertryk kan 
give en besparelse på et par hundrede kroner på turen til Norditalien. Generelt 
er det billigere at tanke både diesel og benzin i Tyskland og Østrig sammenlig-
net med Danmark, mens Italien oftest har højere brændstofpriser. Frankrig er 
billigere end Danmark, men dyrere end Tyskland.

Skær kilometer af køreturen: Tag en del af turen med biltog. Det koster, men 
giver overskud, når man kan sove, mens man selv og bilen transporteres syd- 
eller nordpå. Sydpå kører de tyske biltog, DB AutoZug, fra Hamburg og Berlin. Fra 
terminalen i Hamburg-Altona er der biltog til München og Lörrach i Sydtyskland, 
til Innsbruck, Schwarzach og Villach i Østrig, til i Alessandria, Verona, Bozen 
og Trieste i Italien og til Narbonne og Avignon i Sydfrankrig. Fra terminalen i 
Berlin-Wannsee er der biltog til terminalerne i Frankrig, til Østrig og til Verona og 
Trieste i Italien. Nordpå er der biltog mellem det sydlige Finland og Lapland. Fra 
Turku eller Helsinki til Rovaniemi, som ligger ved Polarcirklen. Herfra er der ca. 
700 km til Nordkap, hvis man kører den direkte vej. Eller lidt længere nordpå til 
Kemijärvi eller Kolarvi. dbautozug.de og vr.fi

Planlæg rute og tidspunkt: Trafikken sydpå er intens, og det er svært at 
undgå køer. Men de sydeuropæiske ferieperioder ligger som regel forskudt for 
den danske, så forsøg at undgå lokale myldretider. Det vil sige storbyer kl. 7-10 
og igen mellem kl. 15-18. Tjek den aktuelle trafikprognose for weekenden med 
hensyn til lokale helligdage, hvornår de tyske delstater starter ferie, stræknin-
ger med vejarbejder og andre strækninger med risiko for kø på FDMs køprogno-
se: fdm.dk/koer-selv-ferie/aktuel-koeprognose

Husk papirer og udstyr: Med følgende udstyr er du lovlig feriebilist i hele 
Europa: Advarselstrekant, DK-skilt, alkoholtester (se under promillegrænser), 
brandslukker, forbindskasse (førstehjælpskasse), ekstra sæt pærer og selvly-
sende sikkerhedsvest. Dokumenter: Pas, sygesikringsbevis, kørekort og bilens 
registreringsattest. Vi anbefaler også det grønne kort (bevis på, at bilen er 
ansvarsforsikret) og det røde kort (bevis på, at bilen er kaskoforsikret).

Underholdning og pauser: Et biltog eller en overnatning undervejs kan tage 
toppen af både stress og træthedskørsel. Det sidste er ikke bare hårdt, men 
også decideret farligt. Så husk pauser og at nyde turen. Er der børn på bagsæ-
det, er en transportable dvd-afspiller med 12V-stik en god idé. En iPad eller en 
anden tabletcomputer er et oplagt alternativ, men husk i så tilfælde en 12V 
omformer, så de kan lades op undervejs. Solgardiner til de bagerste sideruder er 
et andet must både for temperaturen og for at undgå genskin i de små skærme.

5 gode råd
fra Berlingskes
bilredaktion
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Kør-selv. For mange er bilfe-
rien til Sydeuropa lig med ét 
langt stræk på den tyske mo-
torvej. Men Tyskland er meget 
mere end autobahn og køns-
løne tankstationer – vi tipper 
til fine pauser undervejs.

Af Henrik Dreboldt
hedr@berlingske.dk

Bilturen ned igennem Europa handler alt 
for ofte om at komme frem i stedet for 
at nyde turen. Og har man billedet af en 
fransk sandstrand på nethinden, er det 
ikke så mærkeligt. 

Men Tyskland er meget mere end en 
kedelig motorvej og ditto tankstationer. 
Så sæt en dag ekstra af til at nyde turen. 
Dels bliver rejsen mindre anstrengende, 
dels er der en chance for, at familien ikke 
skal bruge de første feriedage på at re-
stituere ovenpå en 20-timers automobil 
maratonetape.

Helt overordnet får man den bedste 
tur, hvis man planlægger lidt hjemme-
fra. Der er ikke noget værre end at køre 
rundt og lede efter et åbent hotel kl. 23 
om aftenen, eller finde ud af, at man har 
kørt en 200 km omvej, fordi man ikke 
ulejligede sig med at konsultere Miche-
lins kortbøger. 

Generelt hedder tommelfingerreglen, 
at folk, der bor øst for Storebælt, bør tage 
færgen til Tyskland. Rødby-Puttgarten, 
hvis familien skal til Frankrig, Schweiz 
eller Italien vest for Milano, og Gedser-
Rostock, hvis destinationen er Tjekkiet, 
Østrig eller Adriaterhavet. 

Fynboer og jyder er bedst tjent med at 
trille til Hamborg og så sydpå derfra. 

SLOWDRIVING
Hvis man kører hjemmefra ved ni-tiden 
om morgenen, vil de fleste, der skal til 
Italien eller Østrig, sidst på dagen være 
nået til Würzburg, som er et oplagt sted 
at gøre holdt. 

Er målet Sydfrankrig, kører de fleste 
givetvis via Frankfurt, og så er Koblenz 
og Trier fabelagtige bud på en endags-
pause fra motorvejen. 

Koblenz og opland ligger langs Rhinen 
og er rig på hvidvinsmarker og gamle 
slotte. Smukt og afslappende på samme 
tid. Trier er Tysklands ældste by – grund-
lagt i år 16, og den har spillet en vigtig 
rolle som universitetsby og kristent 
magtcentrum.

Er Kroatien eller Adriaterhavet målet, 
er både Dresden og Bayreuth gode bud på 
tyske pausedestinationer. Dresden er på 
UNESCOS liste over verdens kulturarv. 
Den gamle barokby blev bombet i smad-
der under Anden Verdenskrig, men er nu 
genopbygget i dens originale pragt, og 
byder på rimelige hotelpriser og masser 
af historie. 

Bayreuth er for operaelskere, hvad 
Camp Nou er for fodboldelskere – et tem-
pel for kunsten. 

Især hvis man er til Wagner. Han fik 
byens operahus specielt indrettet til 
sine store stykker, og de årlige Wagner-
festspil er byens største begivenhed. For 
ikke-operanørder er Bayreuth bare en 
virkelig hyggelig tysk provinsby. 

Er man først kørt af motorvejen og gået 
på opdagelse i en af ovenstående byer, så 
snup to overnatninger og brug en hel dag 
på at gå på opdagelse.

DIREKTE 
Hvis man vil frem så hurtigt som muligt, 
men samtidig gerne overnatte på vejen, 
så familien kommer veludhvilet frem til 
feriedestinationen, så find et hotel ved 
motorvejen. Allerhelst på en rasteplads, 
så I ikke spilder tid på at køre ad småveje. 

Der findes mange muligheder, f.eks. 
Autohof Werneck nord for Würzburg, 
hvor der på rastepladsen både er tank-

Pause på  
turen sydpå
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station, restaurant og et hotel, 
hvor et dobbeltværelse koster 
55 euro og morgenmadsbuffe-
ten 4 euro. 

På www.autobahn-hotel.
com og www.linksundrechts.
com kan man på et kort se alle 
de hoteller, der findes langs og 
tæt på motorvejen, læse fakta 
om hotellerne og (for sidst-
nævntes websites vedkom-
mende) læse andre brugeres 
mening om stedet. Man kan 
også booke herfra, hvilket 
ofte er en god idé, så man ikke 
ender med at køre fra hotel 
til hotel for at finde et ledigt  
værelse.
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Mad og drikke: Hav altid en køletaske med mad 
og drikke med, og smid et par frosne kildevand 
derned. De kan holde sig kolde i et par dage.

Bøder: Bøder over 70 euro vil i reglen altid 
forsøges kradset ind, også over landegrænser. Så 
overhold reglerne. Fartgrænserne er i det meste 
af Europa som i Danmark, og promillegrænserne 
svinger fra 0,2 til 0,5 promille. Tjek altid reglerne 
i de lande, I planlægger at besøge, inden I kører 
hjemmefra.

Trafikprognoser: Det kan oftest betale sig at 
køre en omvej, hvis der er kø på den korteste 
rute. Tjek trafikprognoserne hjemmefra og evt. 
undervejs på fdm.dk/koer-selv-ferie/aktuel-
koeprognose. 

Miljøzoner: En del byer i Italien og Tyskland har 
indført miljøzoner, hvor biler skal have et miljø-
certifikat for at køre ind. Et sådant kan rekvireres 
på FDMs hjemmeside.

Underholdning: Alt fra billege til transportable 
DVD-afspillere er en god idé til turen sydpå. Husk 
en 12v transformer til bilen, hvis du medbringer 
en iPad eller en anden tabletcomputer med, så I 
ikke løber tør for strøm undervejs. 

Sikkerhedsudstyr og vigtige dokumenter: 
Der er forskellige regler for, hvilket sikkerheds-
udstyr, man skal have med i bilen, men med 
følgende udstyr er man lovlig feriebilist i hele 
Europa: Advarselstrekant, DK-skilt, alkoholte-
ster (lovkrav i Frankrig fra 1. juli), brandslukker, 
forbindingskasse, et ekstra sæt pærer og en 
selvlysende sikkerhedsvest. 

Nødvendige dokumenter: Pas, kørekort, bilens 
registreringsattest og sygesikringsbevis. 

Dokumenter, vi anbefaler, I har med: Det 
grønne kort (bevis på, at bilen er ansvarsfor-
sikret) og det røde kort (bevis på, at bilen er 
kaskoforsikret).

tips til køre-turen8
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Byvandring i historien
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Byvandring i historien
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Tyskland. Man kommer nemt 
til at køre forbi Würzburg i fuld 
fart på autobahn nord- eller 
sydpå, men den 
charmerende historiske pro-
vinsby ved floden Main er per-
fekt til et pit-stop på bilferien. 

Af Elsebeth Mouritzen 
Foto: Elsebeth Mouritzen og Andreas 
Bestle // rejseliv@berlingske.dk

Det er ikke svært at forestille sig muske-
terer og andre brave mandfolk spanku-
lere over Alte Mainbrücke i 1500-tallet, 
ivrigt spejdende efter potentielle fjender, 
men her først på morgenen er de eneste 
mennesker på den gamle stenbro nogle få 
fredsommelige løbere og cyklister. Kom-
mer man på den anden side af frokost, 
vrimler det med folk i begge retninger, og 
når dagen går på hæld, er det blevet til by-
ens populæreste mødested med musikan-
ter, lokale og turister, som flokkes om-
kring broens monumentale helgenstatuer 
og nyder udsigten til Marienberg-slottet, 
mens de drikker et glas af den næsten 
uundværlige silvaner fra de omkringlig-
gende vinmarker.

Würzburg er en by man nemt overser 
på Tysklandskortet, men den charme-
rende barok-stad ved floden Main ligger 
praktisk ved autobahni nord-syd gående 
retning i Europa for en overnatning eller 
to, og er samtidig porten til Sydtysklands 
mest populære trafikåre, Romantische 
Strasse, der fører bilister til Füssen i All-
gäu gennem noget af den mest storslåede 
natur og kultur i landet. 

Men den gamle hovedstad gennem 
hundreder af år har selv begge dele i 
overmål indenfor bygrænsen, og den 
mest iøjenfaldende seværdighed er prin-
sebispens hovedsæde, Residensen, som 
ikke lader Louvre eller Versailles noget 
efter som bygningsværk. Det bedste sted 
at starte den historiske vandring i Würz-
burg er imidlertid i et ydmygt lille lokale 
på siden af rådhuset i Domstrasse tæt på 
Alte Mainbrücke.

Det er næsten ikke til at forstå det, 
da vi står i museumslokalet på størrelse 
med et børneværelse. Udover forklarende 
plancher på væggene er der kun en minia-
turemodel af Würzburg i fugleperspektiv. 
Totalt smadret af de allieredes bombefly 
om aftenen den 16.marts 1945, selv om 
byen ingen strategisk militær betydning 
havde, men det var et led i den sidste de-
moralisering af det tyske rige. 

87 pct. af byen var ødelagt og lagt i rui-
ner af én nats tæppebombning, og den fik 
meget passende tilnavnet ”graven ved 
Main”, selv om kun 5.000 af byens davæ-
rende godt 100.000 indbyggere omkom.

”Når børn ser denne udstilling, forstår 
de pludselig, at krig ikke er et videospil”, 
siger vores guide Max.

Han fortæller, at det gik hårdest ud 
over den gamle bykerne, men når man 
går rundt i de hyggelige gader og besøger 
de mange seværdige museer, kirker og 
slotte, ser alting forbavsende intakt ud. 
Ikke mindst de mange bygninger fra go-
tikkens, barokkens og renæssancens tid, 
men deres held var, at mange af dem kun 
brændte indvendig, så murene bestod, og 
man kunne bruge dem som skelet til at 
bygge husene op indefra.

Det tog mere end tre årtier at føre byen 
tilbage til fordums pragt, og i dag er der 
ikke nogen ar efter krigens ødelæggelser. 
Man bliver suget ind i den tyske gemytlig-
hed og næsten sydlandske afslappethed.

Würzburgs uden diskussion største at-
traktion er Residensen, og den gik heller 
ikke ram forbi den famøse nat. Det meste 
af det store bygningsværk på 16.000 kvm. 
brændte, men hovedbygningens uerstat-
telige freskoer af den italienske barok-
maler Giovanni Tiepolo, blev reddet af en 
sindrig tagkonstruktion, så man den dag i 
dag kan se verdens største sammenhæn-
gende loftsmaleri. 

Slottet blev opført som bolig og palads 
for den regerende prinsebiskop Schön-
born i 1720-44, og han syntes ikke at 
noget mindre end Louvre eller Versailles 
kunne gøre det, hans magt som monark 
over Sydtyskland taget i betragtning, og 
han indforskrev datidens store arkitekt 
Balthasar Neumann til at tegne det. Na-
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poleon kommenterede det som 
”den pæneste præstegård i 
Europa”, men det 400 værel-
ser store slot regnes faktisk 
som et af de mest betydnings-
fulde bygningsværker, og i 
1981 satte Unesco det på ver-
densarv-listen.

Det blev bevidst bygget stort 
og prangende, så regenten 
kunne fremstå mægtig overfor 
sine undersåtter, når de blev 
kaldt i audiens, og vi er da også 
ved at falde bagover af benovel-
se allerede inde i hall’en, da vi 
ser hovedtrappen, der fører op 
til det berømte Tiepolo-værk. 

Wurzburg er hovedstad 
i Franken-regionen, der er 
kendt for sin vindyrkning, og 
selv indenfor bygrænsen kan 
man finde vinstokke på rad og 
række. Vi behøver bare at gå 
ned på Alte Mainbrücke, så ser 

vi dem stå på skråningen over 
den brusende flod og rundt om 
det højtbeliggendeMarienberg, 
som husede de regerende bi-
skopper, inden de flyttede ind 
i Residensen.

Byen lægger brosten til vin-
festivaler 3-4 gange om året, 
hvor turister, men ikke mindst 
de lokale hygger sig i restau-
ranttelte på markedspladsen 
foran den gotiske kirke Mari-
enkapelle. Det er her på lang-
bænkene, at vi også stifter 
bekendtskab med lokale spe-
cialiteter som flammkuchen, 
der er en løgtærte på tynd 
sprød pizzabund, og domorgl-
pfeiffen, små krydrede pølser 
på størrelse med orgelpiber, 
helst spist sammen med fran-
kischekartoffelnudeln, en 
slags gnocchi, og flødestuvet 
spinat. Så gør det godt at rense 

Rejseliv var inviteret af Würzburg Tourismus og Tysk Turist Information

3 tips

SPIS: Backöfele, Ursulinergasse 2, regnes for en af byens bedste traditionelle restauranter, 
hvor maden får et lille moderne twist. Mostsuppe er et must.

SE: Tag et 40 minutter flodcruise fra de gamle kraner ved floden til 9 euro og se Würzburg og 
vinmarkerne fra vandsiden.

SHOP: byen har primært kædebutikker, så skal der lidt luksus i bagagen, ligger outlet-centret 
Wertheim Village kun 30 minutters kørsel ad A3 mod Frankfurt

paletten med den allesteds-
nærværende silvaner-hvidvin.

Flere af byens egne vine-
rier har ture og prøvesmag-
ning året rundt, men vi vælger 
at slutte fyrsteligt af ved at 
vende tilbage til Residensen. 
Under slottets nordlige fløj lig-
ger 4.000 kvm. kældre med 
kæmpestore træfade, primært 
oplyst med stearinlys. Det er 
StaatlicheHofkeller, der også 
selv ejer 120 hektar vinmar-
ker og hvert år producerer 
850.000 flasker primært hvid-
vin, og som skylles ned med 
alt fra fine middage til tema 
filmaftener under 6 meter høje 
hvælvinger. Kulturelt og på an-
den vis mættede nipper vi til 
den udmærkede riesling, som 
de også er kendte for.
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Transport: Würzburg lig-
ger mellem A3 og A7 med 
frakørsel ved Estenfeld. Man 
kan også flyve til Frankfurt 
am Main med Lufthansa og 
fortsætte fra lufthavnens 
togstation med Deutsches 
Bundesbahn til Würzburg. 

Ophold: En mulighed i 
Würzburg er det moderne 
Novotel i Eichstrasse tæt ved 
centrum. Værelser fra 700 kr. 
inklusive morgenbuffet. Vil 
man bo historisk og luksuøst i 
bymidten, er Hotel Rebstock i 
Neubaustrasse et oprindeligt 
gasthof fra 1408, værelser fra 
1.000 kr.

Info: wuerzburg.de, germany.
travel, hofkeller.de

Rejseinfo
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PLUS’ sundhedscoach Chris 
MacDonald guider dig hver
14. dag til et sundere liv 
– fysisk og psykisk

BLIV SUND MED CHRIS

Chris skriver 
blandt andet 
om:

Skal vi leve som 
i stenalderen?

Brug dine 
dårlige undskyld-
ninger til noget 
godt

Sådan kommer 
du af med 
stressen

Sådan holder 
du fast i dine nye 
gode vaner.

Du kan desuden 
læse Chris' brevkasse 
online på bt.dk og 
stille spørgsmål selv.


