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Bryrup Langsø og Karlsø

20 km syd for Silkeborg finder man et
fredet område, hvor Bryrup Langsø og
Karlsø udgør to smukke omdrejningspunkter for en bakket og skøn spadseretur.
Den klart afmærkede rute begynder på
grusvejen ved parkeringspladsen. Her er
der samtidig mulighed for at benytte toilettet, før turen indledes.

SE
KORT

Nu fører markeringen dig via Langsøvej
op ad bakke, indtil den lille sti på venstre
hånd går stjelt ned mod søruten. På det
første stræk får man et ganske sigende
billede af turen: en kuperet rute, der ud over det rette fodtøj - kræver en pæn
mængde energi samt en vis balanceevne.
Til gengæld byder stien på en afvekslende
og smuk vej, som uden tvivl vil glæde det
natursøgende publikum. Når man følger
Bryrup Langsø rundt, kommer man i det
vestligt beliggende hjørne til en lille sti på
venstre side.

Idylliske Karlsø
Hvis du har lyst til at besigtige den
idylliske Karlsø, følges skiltets
henvisning. Her går man søen
rundt, og længst mod vest for
enden af søen har du muligheden for en forfriskende dukkert.
Yderligere er der sammesteds
opstillet borde og bænke - et
ideelt sted til indtagelse af den
medbragte madpakke.

FAKTA
Aktivitet: Vandring.
Længde: 6,5 km.
Sværhedsgrad/underlag:
Bakket tur med smalle skov- og
grusstier
Tilkørsel: Fra Silkeborg kører
du sydpå over Virklund og derfra videre mod Salten. På Hovedgaden syd for Bryrup drejer
du til venstre ad Sejetvej. Her
holder du til venstre indtil du
ser P-skiltet på højre hånd.

Udsigt over Bryrup Langsø

Bryrup Langsø og Karlsø

Seværdigheder:
Veteranbanen Bryrup-Vrads, Bryrup
Kirke (kirke fra det 12. århundrede). Forhør evt. nærmere på
Bryrup Turistbureau (åbent i juli
og august måned).
Overnatningsmuligheder:
Bryrup Aqua Camping, Velling Koller (Bed & Breakfast og
campingplads)
Indkøbsmuligheder: Bryrup
- her findes dagligvarebutik,
bager samt butik på campingpladsen.
Link:
Bryrup

Nord om Karlsø når du efter et kvarters gang til en grusvej, hvor du går til
venstre for at komme tilbage til langsøstien. Hold her fortsat til venstre
for at nå turens højdepunkt, nemlig
Grenen, der kommer til syne efter
en kort, men bakket spadseretur i
skovområdet. Følg skiltet på din højre
side, der viser dig hen til Grenen. Her
får du en fin udsigt over Bryrup og
omgivelserne. En lille og stejl sti fører
dig tilbage på langsøruten.

VETERANBANEN
Veteranbanen Bryrup Vrads holder
stadigvæk skinnerne varme på fem
kilometer af den oprindelige jernbane, der gik mellem Silkeborg og
Horsens. Det første tog kørte 1899,
mens skinnerne lå øde hen mellem
marts 1968 og april 1969. Siden da
har veterantoget befaret strækningen
mellem Bryrup og Vrads - primært i
juli måned. Se afgangstider på www.
veteranbanen.dk

