
 

 

På vandring i Rebild Bakker og Rold Skov  

 

2 dage fra kr. 1.695,-  

Rejserute: Rebild Bakker og Rold Skov   

Smukt og lyngklædt ligger Rebild Bakker, der er kendt for sine årlige fester for dansk-

amerikanere. Rold Skov er kendt for sine ældgamle bøgetræer, der danner en 

troldeskov og sine mange kilder, der vælder op af kalkgrunden.  

I disse smukke omgivelser vandrer vi 2 dage. Det bliver i alt til ca. 30 kilometer.  

Rejseleder er geolog og inkarneret vandrer; Inga Kofoed Andersen. Inga deler gerne 

ud af sin egen erfaring. Hun hjælper med og fortæller om; det at blive klar – både 

fysisk og mentalt – til de lange vandreture. 

Denne vandretur er et skridt mod flere dejlige vandreoplevelser – måske du allerede 

har mange i rygsækken.  

Smuk natur, fællesskab og gode oplevelser følges ad, når du tager med på denne 

todages vandretur, der tager sit udgangspunkt fra Rold Storkro, hvor vi også 

overnatter, og nyder såvel god service som rigtig dejlig mad.   



 

 

Rejseleder er: Inga Kofoed Andersen 
Inga er geolog og elsker at vandre. Hun har gået Jylland rundt langs kysten, på Hærvejen og 

Gendarmstien samt travet et utal af længere ture i Danmark, Tyskland og Skotland.  Og så har hun 

været rejseleder på Caminoen og kender til de værste begynderfejl: Forkert fodtøj, mangel på 

træning og for lidt mental forberedelse. 

 

Sådan bliver du helt klar til din lange vandreferie - både fysisk og mentalt 
Du har besluttet dig for en vandreferie og er begyndt at forberede dig ved at gå endagsture.  

Men hvordan vil det være at gå to eller flere dage i træk? Med ømme muskler, trætte fødder og en 

rygsæk, der irriterer. Hvad stiller flere dages vandring af krav i forhold til restituering, forplejning, 

fodtøj og pauser? Hvilke mentale og fysiske udfordringer skal du være forberedt på at møde? Og 

hvordan tackler du bedst disse udfordringer og fortsætter vandringen, når du har mest lyst til at 

give op undervejs? 

På to intense dage får du svar på dine spørgsmål og kvalificeret vejledning om udstyr og 

vandreteknik. Og du får inspiration til at planlægge fornøjelige og indholdsrige træningsture, der 

kan give dig råstyrke og mental ballast til at gennemføre din planlagte vandreferie.  

Mens du vandrer afsted i muntert selskab får du råd om hvile, forplejning og vabler.  

 

 

 

 

 

 



 

 

REJSEPLAN 

 
Dag 1: Start fra Rold Storkro og vandring i Rebild Bakker og Rold Skov 

Kl. 10.00 mødes vi på Rold Storkro til en kop kaffe/te og gennemgår weekendens program, inden 

vi begiver os ud i bakkerne og ud i eventyret.  

Landskabet i Rold Skov og Rebild Bakker er dannet under sidste istid, da isen smeltede og efterlod 

dybe slugter, bakker og søer. Rold Skov er kendt for sine mange kilder, der vælder op af 

kalkgrunden. Ved kilderne lever dyr og planter, som ellers er forsvundet fra Danmark. Det klare og 

velsmagende kildevand strømmer ned mod Kousbækken (eller Kovads Bæk som den også hedder) 

og Gravlev Sø – hvis det da ikke løber gennem kalken og skaber jordfaldshuller.  

Sidst i middelalderen var disse naturskabte lavninger tilholdssteder for røvere, som overfaldt 

fredelige folk, der var på gennemrejse i skoven. Også krybskyttere holdt til i skoven – og de tog 

godt for sig af skovens vildt. Den mest berygtede var Lars Kjær, som påstod, at han ikke havde 

sovet i sin seng om natten i 60 år. 

I løbet af dagen nyder vi en sandwich og holder en pause inden vi fortsætter vores vandring i de 

skønne omgivelser. Efter en dejlig dag i bakkerne slutter vi aftenen af med en fælles middag.  

Overnatning: Rold Storkro inkl. aftensmad  

Rold StorKro ligger i smukke omgivelser og serverer mad af høj kvalitet.  

Dag 2: Vandring i Rebild Bakker og Rold Skov 

Vi nyder morgenmaden og fortsætter derefter udforskningen af Rebild Bakker. Igen i dag 

medbringer vi en sandwich vi nyder i naturen inden vi sidst på eftermiddagen vender næsen 

tilbage til Rold Storkro, hvor vi efter to indholdsrige dage tager afsked sidst på eftermiddagen. 

Du har lært at være mere kritisk med udstyr og sætte realistiske mål. Det sikrer dig lutter positive 

oplevelser, når du begiver dig ud på nye og måske egne eventyr. Du vil opleve glæden over at 

vandre og fryde dig over en rygsæk, der indeholder det, du har brug for – og kun det! Så du får 

overskud til at nyde solstråler, fuglefløjt og drivende skyer. Du er nu helt klar til din vandreferie! 



 

 

Priser & Fakta  

 
Afrejse: 2/11-2021 og 13/3-2021   

Pris per person i delt dobbeltværelse  kr. 1.695,- 

Enkeltværelsestillæg                              +kr.    300,- 

 

Bemærk: 

Der tages forbehold for ændring af tider, program 

afhængig af vejret samt indkvarteringssted. 

Rejsen gennemføres ved minimum 12 deltagere 

og max. 25 deltagere.  

Inkluderet: 

• Erfaren vandrer som rejseleder 

• Inga Kofoed Andersen som rejseleder 

• En overnatning Rold Storkro 

• Kaffe/te dag 1 jf. program 

• Sandwich og 1 fl. vand dag 1 og 2 

• To retters aftenmenu dag 1 

• Kaffe/te og kage dag 2 

• Entrebillet til Ree Park Safari  

• Rejsegarantifonden 

 

 

 

Ikke inkluderet: 

• Transport til/fra start/slut mødested 

• Morgenmad dag 1 

• Aftensmad dag 2 

• Drikkevarer  

• Forsikringer 

Praktisk information om turen 

Kl. 10.00 dag 1: start Rold Storkro, Vælderskoven, 

13, 9520 Skørping.  

Kl. 16.00 dag 2: slut Rold Storkro kl. ca. 16.00 

30 kilometers vandring over 2 dage 

 

 

 



 

 

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) på turens afrejsedag. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


