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Bryggebjerg og Gammelkol

Ruten mellem Alling og Laven er en
flot tur, der ikke mindst byder på en
imponerende udsigt over Gudenåen
og Himmelbjerget. Gudenåen og Silkeborgsøernes rolige vande er din trofaste ledsager under hele turen.
Den fint afmærkede sti mellem Alling og
Laven byder på flere uforglemmelige udsigtspunkter. Derfor er der tale om en tur,
der især kan anbefales, når vejret viser sig
fra sin pæne side. Fra p-pladsen i Alling
går det i sydvestlig retning mod Bryggebjerg.

SE
KORT

FAKTA
Aktivitet: Vandring
Længde: 5 km.
Sværhedsgrad/underlag:
Prisen for de smukke omgivelser er en noget bakket rute på
græs- og grusstier.
Tilkørsel: Turen starter på ppladsen 100 m vest for Alling
Kirke. For at komme til Alling
kører man fra Silkeborg i
sydøstlig retning ad Sejsvej.
Her følger du skiltene mod
Laven, indtil du her kører én kilometer sydpå for at nå til den
lille by Alling.
Seværdigheder: Liwa (smykkedesign), Hjejlebådene.

Udsigt over Laven

Når man først har lagt den korte stigning
bag sig, vil man opleve en storslået udsigt
over Rosvig, Ringholm Hoved og Julsø.
For foden af bakken følger man stien, indtil det næste udsigtspunkt byder sig til på
skiltet ved stien. Det bør man ikke gå glip
af. Følg da stien, indtil du møder et imponerende udsyn over området.

Overnatning: TopCamp Terrassen, Askehøj Camping.
Primitiv lejrplads i Alling Vest,
B&B, se venligst www.silkeborg.com.
Indkøb: TopCamp Terassen
Askehøj Camping (dagligvarer). Ry eller Silkeborg
Link: Alling - Laven - Knudsø

Bryggebjerg og Gammelkol

Tilbage på stien er der en kort gåtur tilbage
til Alling.
Gammelkol - et middelalderligt voldsted
Forlad stien ved jernbaneoverskæringen ved
Dynæs - følg stien til venstre langs med jernbanen ind til Laven by. Stien fortsætter langs
Bomholt Vig og møder stien mod Bryggebjerg/Alling. Ved Dynæs går du til højre op
ad bakke mod det middelalderlige voldsted
Gammelkol. Herfra er der en smuk udsigt
over Dynæs og Ringholm Hoved.

Udsigt over Dynæs

GAMMELKOL (91 m.o.h.)
Her står man på tomten af
et middelalderligt forsvarsværk, der har tilhørt Valdemar Atterdag omkring år
1360. Yderligere kan man
herfra nyde en herlig udsigt
over Julsø.

