
 

Vandrer 22 kilometer i Gribskov og Esrum Sø 

 
1-dagsvandretur til kr. 250,-  
Vandrerute: Gribskov og Esrum Sø med rejseleder Mads Pipenbring  

En 22 kilometer lang vandretur i fantastiske Gribskov, – du får pudset formen af 
inden din måske egen vandreferie - et skridt på rejsen mod flere dejlige 
vandreoplevelser  

Gribskov og Esrum Sø emmer af gode historier. Det er historien om kongernes Nordsjælland, flådeege, 
Parforce Jagt og samtidig en af Danmarks ældste skove. Du kan lære om hvilken betydning istiden har haft 
for området og hvilke muligheder det har givet for skovens overlevelse, kongelige jagter, og det rige dyre og 
fugleliv. Gribskov og Esrum Sø byder på naturoplevelser i særklasse og venter kun på at blive udforsket. 

Kom med på tur i Gribskov og bliv fortrolig med naturen i området. 

Vi vandrer ca. 22 kilometer, i den nordlige del af Gribskov og holder passende stop undervejs. Undervejs 
fortæller din rejseleder om skoven og skovbrugets historie, skovens redning, dyrelivet i området. Der bliver 
også tid til en snak om eventuelt vandreudstyr undervejs. Udover passende indlagt stop er der også indlagt 
tid til en frokostpause cirka halvvejs gennem turen. 

 



 

 

Rejseleder er: Mads Pipenbring 
Din turguide er Mads, han er en erfaren vandrer som har brugt 1½ år på at udforske verden, og vandret i 
bjerge, sne, kulde og varme. Han har krydset alperne til fods, gået Caminoen og travet mange kilometer i 
den danske natur. 

Mads lærte på den hårde måde hvad det vil sige at vandre langt i koldt og varmt vejr, han ved nu hvordan 
man tackler de sure situationer og hvordan man får dem vendt til noget positivt. Han kender til de værste 
begynderfejl, og har undervejs på sine rejser lært en masse om sig selv og sit udstyr, så han nu kan give tips 
og tricks i forhold til hvad man IKKE skal gøre. 

Mads har sin daglige gang i Gribskov, hvor han læser skov- og landskabsingeniør (skovfoged) så han er den 
helt rette til at vise rundt i Gribskov. 

Du kommer med andre ord til at lære af andres fejl og være kritisk med udstyr, samt at sætte nogle 
realistiske mål, så du kan opleve glæden ved at vandre og fryde dig over en rygsæk, der indeholder det, du 
har brug for – og kun det! og få det allerbedste ud af dine kommende eventyr.  

Pris & Fakta 
Datoer 2021: 7/3, 20/3, 18/4, 16/5   

Pris per person kr. 250,- 

Mødested og mødetidspunkt: 
Start kl. 08.45 - parkeringspladsen Esrum Møllegaard, Klostergade, 3230 Græsted 
Slut kl. ca. 17.00 - parkeringspladsen Esrum Møllegaard  

Der er mulighed for offentligtransport. Busrute 390R og busrute 362 kører igennem Esrum, og fra 
stoppestedet Esrum skole er der ca. 500 m til Parkeringspladsen. 
For de der er kørende i bil er der gratis parkering. 

Varighed: Ca. 8 timer 

Distance: 22 kilometer 

Prisen inkluderer: 

• Dansk rejseleder 
• Entrebillet til Ree Park Safari 
• Rejsegarantifonden 

Prisen inkluderer ikke: 

• Frokost/drikkevarer 
• Transport til/fra start/slut mødested 
• Forsikringer 

 



 

Praktiske råd og generel information  
Anbefalet beklædning/medbring: 

• Ordentligt fodtøj, f.eks.: Vandrestøvler eller vandresko 
• Regn- eller skaljakke 
• Madpakke og lidt frugt, f.eks. bananer 
• Drikkedunk 
• Vandrerygsæk  
• Evt. siddeunderlag 
• Extra sokker 
• Energibar eller chokolade 
• Solbriller, solcreme og solhat 
• Godt humør, glade smil og åbent sind 

Bemærk: Der tages forbehold for ændringer i programmet afhængig af vejret.  

Vandreturen er ikke egnet for gangbesværede eller børn. Vær samtidigt opmærksom på, at vores ture kan 
foregå i kuperet eller bakket terræn. Vandre- og trekkingture er på eget ansvar, men vi passer selvfølgelig 
godt på hinanden.  

Vandreturen gennemføres ved minimum 6 deltagere og maximum 25 deltagere.  
Den inkluderede entrebillet til Ree Park Safari fremsendes (mailes) på turens afrejsedag. 

 

 

 

 

 


