
 

 

Safari, vandring, natur og kultur ved Hærvejen 

 

2 dage fra kr. 1.695,-  

Rejserute: Givskud – Tørskind Grusgrav – Vejle Ådal – Hærvejen  

Gode oplevelser venter, når vi sammen får dejlige vandreoplevelser på vores cirka 30 

kilometers vandretur ved Hærvejen, som vi fordeler over to dage. 

Kilometerne vandrer vi på stierne i Givskud Zoo og vi besøger Tørskind Grusgrav med 

kæmpestore skulpturer i stål, granit og træ. Grusgraven ligger i Vejle Ådal, som er én 

af de største naturattraktioner i Jylland.  

Vi mærker historiens vingesus på Hærvejen. Gennem tusinder af år har fødder 

bevæget sig op gennem Jylland; soldater, bønder med kreaturer, handelsrejsende, 

letlevende kvinder, pilgrimme og røverknægte har rejst på fortidens motorvej – nu 

følger vi deres fodspor et stykke på Hærvejen.  

Vi overnatter på vandrehjemmet i Givskud, som er en del af Givskud Zoo og laver 

samkørsel i egne biler ud til Vejle Ådal & Hærvejen. 



 

 

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: Givskud Zoo og Tørskind Grusgrav  

Kl. 9.30 mødes vi ved vandrehjemmet i Givskud, der ligger nabo til Givskud Zoo. Vi sætter os 

sammen og nyder en kop kaffe og I præsenteres for lidt vandreteori samt programmet for de to 

kommende aktive dage, der venter os.  

Vi lægger ud med en 3 kilometers gå-safari i den nærliggende Givskud Zoo, som er så tæt på en 

bushwalk man kan komme i Danmark. På kryds og tværs går vi ad gode stier og udforsker dyrelivet 

på de 70 hektar zoo dækker. Vi kommer helt tæt på flokke af vilde dyr, får viden om biodiversitet 

og klapper en dinosaur. 

Når frokostmadpakkerne er spist, kører vi i egne biler ud på eventyr. Tæt på zoo venter en kulturel 

oplevelse – kæmpestore skulpturer i stål, granit og træ i Tørskind Grusgrav. Skabt af Robert 

Jacobsen og Jean Clareboudt for 30 år siden.  

Grusgraven ligger i Vejle ådal, som er én af de største naturattraktioner i Jylland. Vi går 10-12 km 

på stejle stier med betagende udsigter og krævende underlag. Og gør holdt på den hyggelige 

Bindeballe Købmandsgård, der ligger ved den gamle jernbane mellem Vejle og Vandel. 

Købmandsgården er Danmarks ældste købmandsmuseum med over 5.000 gamle varer med 

originalt indhold. 



 

 

 

Sidst på eftermiddagen er vi tilbage på vandrehjemmet. Efter en dejlig dag fyldt med indtryk 

slutter vi laf med fælles middag og et foredrag om ”vandring på Caminoen”.  

Overnatning: Danhostel Givskud Zoo inkl. aftensmad  

I hjertet af noget af Danmarks smukkeste natur ligger vandrehjemmet Danhostel Givskud Zoo lige 

på den anden side af vejen overfor Givskud Zoo.  

Dag 2: Hærvejen 

Morgenmaden nydes efterfulgt af lidt vandreteori hvorefter vi kører afsted i bilerne med kurs mod 

Hærvejen. Gennem tusinder af år har fødder bevæget sig op gennem Jylland. På den strækning, 

hvor man tørskoet kan passere alle de østjyske fjorde og de to store åer: Gudenå og Skjern å. 

Soldater, bønder med kreaturer, handelsrejsende af alle slags, letlevende kvinder, pilgrimme og 

røverknægte har rejst på fortidens motorvej. Nu følger vi deres fodspor på Hærvejen og finder et 

udsøgt sted at fortære dagens madpakke. 

Efter endnu en skøn dag fyldt med indtryk og ca. 15 kilometer i benene kan vi med god 

samvittighed slutte af med en kop kaffe, hvor vi også bruger en times tid på evaluering og 

opfølgning, og efter klokken 16.00 er det tid at drage hver til sit.  

Efter en indholdsrig weekend, har du lært at være mere kritisk med udstyr og sætte realistiske 

mål. Det sikrer dig lutter positive oplevelser, når du begiver dig ud på nye 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priser & Fakta  

 
Afrejse: 5/6, 19/6, 10/7-2021   

Pris per person i dobbeltværelse i juni kr. 1.695,- 

Pris per person i dobbeltværelse i juli kr. 1. 895,- 

Enkeltværelsestillæg                              +kr.    300,- 

 

Bemærk: 

Der tages forbehold for ændring af tider, 

program afhængig af vejret samt 

indkvarteringssted. Rejsen gennemføres ved 

minimum 8 deltagere og max. 23 deltagere.  

Inkluderet: 

• Erfaren vandrer som rejseleder 

• Inga Kofoed Andersen som rejseleder 

• En overnatning Danhostel Givskud Zoo 

• Kaffe/te dag 1 0g 2 jf. program 

• Sandwich og 1 fl. vand dag 1 og 2 

• To retters aftenmenu dag 1 

• Entrebillet Givskud Zoo 

• Entrebillet til Ree Park Safari  

• Rejsegarantifonden 

 

 

Ikke inkluderet: 

• Transport til/fra start/slut mødested 

• Transport mellem Tørskind/Hærvejen 

• Morgenmad dag 1 

• Aftensmad dag 2 

• Drikkevarer  

• Forsikringer 

Praktisk information om turen 

Kl. 09.30 dag 1: start Danhostel Givskud Zoo, 

Løveparkvej 2B, 7323 Give   

Kl. 16.00 dag 2: slut Danhostel 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. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


