
 

 

Landet mellem fjordene 

 

4 dage fra kr. 4.000,-  

Rejserute: Rebild Bakker og Rold Skov – Limfjorden – Bramslev Bakker - Hærvejen 

Oplevelserne står i kø, når vi sammen udforsker nogle af Nordjyllands flotteste istidslandskaber på 
denne helt nye vandretur; Landet mellem fjordene.  
 
I næsten 100.000 år var denne del af Danmark dækket af et kilometertykt lag is, som trykkede 
undergrunden ned. Da isen smeltede for ca. 12.000 år siden, hævede landet sig atter, og 
landskabet kom til at bestå af talrige øer i et stort lavvandet hav. Smeltevandet løb ned ad 
bakkerne og dannede de karakteristiske dale, slugter og vandløb, som øjet glædes over i Rebild 
Bakker. Det er i dette fantastisk spændende landskab vi sammen skal bevæge os rundt på vores 
helt nye vandretur, der strækker sig over fire dage. 
Og vi kommer rigtigt godt omkring i ”landet mellem fjordene” idet vi både vandrer i områderne ved 
Rold Skov og Rebild Bakker, langs en del af Hærvejen, i Bramslev Bakker, i Egholm i Limfjorden og i 
Lindholm Høje.  
 
 
 
 



 

 

 
 
Vores faste udgangspunkt er den skønne Rold Storkro, hvor vi hver dag overnatter, og spiser 
morgen- og aftensmad. Efter morgenmaden kører vi på oplevelser og eventyr i vores komfortable 
bus med medbragte madpakker og drikkevarer fra kroen og hver eneste dag er tilrettelagt efter 
opskriften ”ny dag, nyt eventyr.” 
 
Det daglige antal kilometer varierer mellem 12 og 20 kilometer og dagsturene er tilrettelagt, så det 
både bliver til ren nydelse at ”tanke kilometer i benene” samtidigt med, at der er tid til pauser, 
fordybelse, gode historier og lagring af de mange nye indtryk. Tempoet på de daglige vandreture 
er endvidere lagt, så alle kan være med. 
Turen er derfor både henvendt til de, der har ”erfaring med at vandre” og til de, der glæder sig 
over nye, spændende eventyr i dejlige Danmark og som har knap så megen erfaring med at vandre. 
 
På denne tur skal du glæde dig til at opleve Rebild Bakker, som byder på kildevæld, lyngklædte 
skråninger og fantastiske udsigter, ligesom du uden tvivl også kommer til at fornemme blæsten gå 
friskt over Limfjordens vande, når vi leder efter en trold på Egholm og går på langfart i historien 
mellem skibssætningerne på Lindholm Høje. Se også frem til at blive ramt af historiens vingesus, 
når vi går ad den gamle pilgrimsrute Hærvejen og forbered dig allerede inden turstarten på, at 
benene bliver brugt godt og grundigt, når vi vandrer i Bramslev Bakker, der smukt tårner sig op 
over Mariager Fjord. 
 
Som beskrevet overnatter vi på Rold Storkro midt i den skønneste natur ved foden af Rebild Bakker 
og med dette velvalgte udgangspunkt for vores udflugtsmål kan vi udnytte dagenes lyse timer 
under åben himmel.  
Inkluderet i rejsen er alle aktiviteter samt måltider, dvs. kaffe med rundstykke på ankomstdagen, 
to-retters middag dag 1, 2 og 3, frokostpakker to go med en drikkevare dag 1 – 4, morgenmad dag 
2 -4, samt afsluttende kaffe med kage dag 4. 
 

 



 

 

 

Rejseleder er: Inga Kofoed Andersen 
Turen ledes af den erfarne vandrer og rejseleder Inga Kofoed Andersen, som har gået Jylland rundt 

langs kysten, travet Rold Skov tyndt, vandret på Caminoen, Gendarmstien og Hærvejen. Og så er 

hun som uddannet geolog en ekspert i det istidslandskab, vi skal udforske.  

I forbindelse med turen afholder Inga hver dag et oplæg om vandring med temaer som blandt 

andet: Vabler, udstyr, vandreteknik, planlægning af træning og glæden ved at vandre. Hver aften 

er der dømt hygge og snak, og en af aftenerne vil Inga fortælle om oplevelserne langs og med 

Caminoen. Drømmer du om at prøve kræfter med Caminoen eller andre længere vandreruter, er 

turen i og omkring Rold Storkro derfor den perfekte forberedelse. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REJSEPLAN  

 
Dag 1: Rebild Bakker 

Vi mødes på Rold Storkro kl. 10 til en kop kaffe/te, velkomst og et kort oplæg om de oplevelser, 

der venter os de næste fire dage. Ankommer du i bil, er der parkering lige ved kroen. Efter 

velkomst og kaffe gør vi os klar til de første oplevelser som bogstaveligt venter lige uden for døren. 

Vi går vestpå til kilderne og rundt om Gravlev Sø, der i flere år næsten var forsvundet, men som nu 

heldigvis er blevet genoprettet og igen er blevet til værdifuld natur. Med opmærksomhed (og lidt 

held) ser vi blå kærhøg og andre sjældne fugle, som trives rigtigt godt i området.   

Undervejs på turen krydrer vi vores vandringer med små fortællinger. Vi kommer blandt andet 

omkring kalken i undergrunden og det 7-9 grader kolde vand, der strømmer ud af kalken og 

danner små kildevæld, og som rummer mange relikte arter – dyr og planter - der har overlevet her 

siden istiden.  

Vi går videre og får en forrygende flot tur langs Kovadsbækken og gennem Rebild bakker, hvor vi 

både skal nyde udsigten over de lyngklædte bakker, lytte efter fuglekonger og selvfølgelig også 

høre fortællingen om udvandringen til USA. Madpakken, der er medbragt fra Rold Storkro, spiser 

vi et udsøgt sted. Gode timer senere returnerer vi til Rold Storkro for check-in og efterfølgende 

middag i hinandens gode selskab. 

Dag 2: Limfjorden 

Efter at have nydt et overdådigt morgenmåltid, stiger vi på bussen og kører mod Aalborg. Her 

venter os en kort sejltur til øen Egholm, som blandt andet huser den venlige trold ”Pil 

tusindetunge”. Dagens vandretur starter derfor med en ægte troldejagt. Det er kunstneren 

Thomas Dambo, der har bygget trolde overalt i Danmark og han har gemt dem godt. Troldene er 

bygget i samarbejde med lokale kræfter, der har udpeget de smukkeste eller sjoveste steder at 

placere dem. Alle troldene er – som bonusinfo - bygget af genbrugsmaterialer.  

 



 

 

 

 

Troldejagten senere, og tilbage på fastlandet, traver vi med vind i håret langs Limfjorden, som har 

fået sit navn fra kalken. Limsten er nemlig et gammelt ord for kalksten. Og kalk findes her og i 

rigelige mængder og endda meget tæt på overfladen her ved Limfjorden. Det og meget mere 

hører vi mere om, når vi på vores videre vandring studerer Aalborgs forvandling fra kedelig 

industriby til fascinerende centrum for kunst, kultur og uddannelse. Undervejs går vi forbi det nye 

fjordbad med alskens vandsport, den gamle lystbådehavn, havnefronten med parkour, streetart 

og andre aktiviteter samt Utzons Musikhus. Vi møder bussen i centrum af Aalborg og kører hjemad 

en omvej forbi Lindholm Høje med de mange skibssætninger. Tilbage på Rold Storkro venter dig 

endnu en dejlig middag og i aften også et foredrag om vandring på Caminoen. 

Dag 3: Bramslev Bakker 

Efter at have spist et solidt morgenmåltid er vi klar til at give os i kast med Bramslev Bakker ved 

Mariager Fjord. Dagens etape byder med garanti på de skønneste udsigter, den højeste puls og de 

ømmeste lægmuskler. Udsigterne fra bakkeområderne er enestående og ruten gennem bakkerne 

bugter sig gennem det ene storslåede naturområde efter det andet.   

Nede ved fjorden sætter vi kurs mod vest og gør efterfølgende et velfortjent stop i den hyggelige 

købstad Hobro, hvor vi både har tid til en stor is og en kop kaffe. 

Sidst på eftermiddagen tager vi afsked med Hobro og bliver hentet af bussen, der kører mod Rold 

Storkro, hvor middagen venter os. Om aftenen vender vi dagens oplevelser, indtryk og eventuelle 

drømme om kommende vandreture – og kan det gøres bedre end over et veltillavet måltid mad og 

et godt glas vin eller den lokale øl? 

Dag 4: Hærvejen 

Vi spiser morgenmad, forlader vores værelser og gør os klar til endnu en lang og oplevelsesrig dag. 

Bussen kører os nordpå til Hærvejen, som pilgrimme, soldater, handelsfolk og røvere har travet på 

i tusinde år. Vi mærker historiens vingesus, når vi til fods går mod syd ad gode stier og udforsker 

den mindst trafikerede del af Hærvejen, og samtidigt også får løsnet musklerne efter de 

foregående dages bedrifter.  

På denne sidste dag med fælles oplevelser øver vi os også i - og under kyndig vejledning - at finde 

ro og magi i vandringen samt lade indtryk bundfælde sig, ligesom vi også når omkring 

udstrækningsøvelser og andet. På vores smukke vandring ad Hærvejen nyder vi vores frokost, og 

en velfortjent frokostpause, inden vi bliver samlet op af bussen og kørt tilbage til Rold Storkro.  

Over en kop eftermiddagskaffe, som naturligvis inkluderer et stykke velfortjent kage, ser vi 

sammen tilbage på de foregående fire dages indholdsrige oplevelser inden vi siger farvel, på 

gensyn og en hjertelig tak for denne gang.   

 



 

 

Priser & Fakta 

Afrejse: 5/7-2021   

Pris per person i delt dobbeltværelse  kr. 4.000,- 

Enkeltværelsestillæg                              +kr.    600,- 

 

Bemærk: 

Der tages forbehold for ændring af tider, program 

afhængig af vejret samt indkvarteringssted. 

Rejsen gennemføres ved minimum 15 deltagere 

og max. 25 deltagere. Bussen er med plads til 54 

personer, så der er god plads.  

 

Inkluderet: 

• Luksus bus til transport fra hotel til 

udflugtsmål t/r som beskrevet  

• Erfaren, dansktalende buschauffør  

• Inga Kofoed Andersen som rejseleder  

• Overnatning på Rold Storkro  

• Kaffe og rundstykke ved ankomst dag 1  

• Madpakker dag 1, 2, 3 og 4  

• Morgenmad dag 2, 3 og 4 

• Aftensmad dag 1, 2 og 3 

• Afsluttende kaffe og kage dag 4  

• Naturoplevelser og aktiviteter jf. program  

• Sejltur til Egholm  

• Miniforedrag undervejs og om aftenen 

om bl.a.  vabler, udstyr, vandreteknik og 

planlægning. 

• Miniforedrag med inspiration til at 

vandre på Caminoen  

• Entrebillet til Ree Park Safari  

• Rejsegarantifonden 

 

Ikke inkluderet: 

• Transport til/fra start/slut mødested 

• Morgenmad dag 1 

• Aftensmad dag 4 

• Drikkevarer  

• Forsikringer 

Mødested og mødetidspunkt: 

Start kl. 10.00 dag 1 - ved Rold Storkro, 

Vælderskoven, 13, 9520 Skørping.  

Slut kl. ca. 16.00 dag 4: samme sted som start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Praktiske råd vedrørende vandreture: 

Anbefalet beklædning/medbring: 

• Ordentligt fodtøj, f.eks vandrestøvler eller vandresko 

• Regn- eller skaljakke 

• Fodtøj og tøj, der passer til vejrudsigten 

• Drikkedunk 

• Lille rygsæk  

• Siddeunderlag 

• Snacks fx frugt, energibar eller chokolade 

• Solbriller, solcreme og solhat 

• Godt humør, glade smil og åbent sind 

Bemærk! 

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.  

Den inkluderede entrebillet til Ree Park Safari fremsendes (mailes) senest på turens afrejsedag. 

 


