
 

 

Eventyr og oplevelser i Silkeborgskovene 

  
1-dagsvandretur til kr. 175,-  
Vandretur: Silkeborgskovene med rejseleder Inga Kofoed Andersen 

Silkeborgskovene byder på en trold, der lever skjult, men godt. Og søer, bakker og 
varieret natur, der bare venter på at blive udforsket - af dig. 

Vi vandrer 10-12 kilometer i bakket terræn sammen med andre hyggelige mennesker. Med 
passende pauser og toiletstop undervejs. Og samtidig får du masser af råd og vejledning om 
udstyr, vandreteknik og træning til længere vandreture. Af en erfaren vandrer. 



 

 

Silkeborgskovene og Himmelbjerget 
Så langt øjet rækker, bugter skoven sig bakke op og ned. Søhøjlandet er skåret igennem af to store 
dale omgivet af et fladere højland. Fra højlandet skærer dybe erosionskløfter sig ned mod dalene 
og danner ”falske bakker” som Himmelbjerget. 

En gang troede man, at Himmelbjerget var det højeste sted i Danmark, men den er siden blevet 
overhalet indenom af flere toppe ved Ejer Bjerge. Fra 147 meters højde over havet har man en 
fantastisk udsigt over lyngklædte bakker og Gudenåen. Heroppe samlede Blicher fra 1839 
hundredvis af mennesker til folkemøder. Senere lagde H.C. Andersen ofte vejen forbi, når han kom 
på besøg hos Drewsen, der grundlagde en imponerende papirfabrik i Silkeborg. På halvøen Dynæs 
kunne digteren Skjoldborg for hundrede år siden samle tusindvis af husmænd til folkemøder.  

Overalt i skovene bliver vi mindet om områdets storhedstid, hvor jernbanen, pramdragerne, 
træskomagerne og industrien bidrog til velstand og udvikling. Traktørsteder, kurhoteller, gode 
vandrestier og varieret natur med et rigt dyreliv gør skovene til en helt særlig oplevelse - og i 
sommeren 2020 slog en trold sig ned i skoven på et hemmeligt sted. 

Rejseleder er: Inga Kofoed Andersen 
Inga er geolog. Hun har gået Jylland rundt langs kysten, på Hærvejen og Gendarmstien samt travet 
et utal af længere ture i Danmark, Tyskland og Skotland.  
Hun er lige som alle andre startet med at sætte det ene ben foran det andet og kender 
begynderens største udfordringer; at finde tid til træning, vælge det rigtige fodtøj og ignorere 
sofaen. Du er i gode hænder og får testet din vandreteknik, fodtøj og påklædning, men vi leder 
efter trolden.  

Pris & Fakta 
Datoer 2021: 11/8, 04/9, 11/10, 19/10, 21/11 
Datoer 2022: 8/1, 23/1, 7/3, 19/3, 27/3, 15/4  

Pris per person kr. 175,- 

Mødested og mødetidspunkt: 
Start kl. 09.00 – Foran indgangen v/Aqua Akvarium, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg  
Slut kl. ca. 13.30 – Aqua Akvarium 
Mulighed for parkering ved Aqua Akvarium.  
Varighed: Ca. 4,5 time  
Distance: 10-12 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  
 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. 

 


