
 

 

Vandretur Melby Overdrev og Tisvilde Hegn 

 

1-dagsvandretur til kr. 200,-  

Vandrerute: Melby Overdrev og Tisvilde Hegn med rejseleder Mads Pipenbring 

Kom med på 12 km vandretur på fantastiske Melby Overdrev, – her kan du få en 

introduktion til vandring – det første skridt på rejsen mod flere dejlige 

vandreoplevelser. 

Melby overdrev og Tisvilde hegn gemmer noget af Sjællands flotteste og mest barske landskab, her finder 

man Sjællands største hede og klitlandskab, som man ellers skal helt til Jylland for at opleve. Som man 

vandrer gennem skoven på vej mod heden, fornemmer man naturens storslået kræfter og hvad de har at 

byde på. Vi kommer til at se masser af forskellige skov og naturtyper, og vil undervejs gøre et passende 

antal stop, hvor jeg vil fortælle lidt om det vi ser i landskabet og menneskets påvirkning af området 

historisk set. På turen vil jeg også gennemgå valg og prioritering af udstyr. 

Kom med på tur på Melby overdrev og bliv fortrolig med naturen i området. 

Vi kommer til at vandre omkring 12 km, og på de indlagte stop og undervejs vil der være god tid til at få 

svar på dine spørgsmål. Udover vil der også være indlagt en frokostpause cirka halvvejs gennem turen. 

 

 

 



 

 

 

Rejseleder er: Mads Pipenbring 
Mads er en erfaren vandrer, der 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 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. 

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 2022: 6/3, 2/4, 1/5, 4/6 

Pris per person kr. 200,- 

Mødested og mødetidspunkt: 
Start kl. 09.45 - Parkeringsplads v/Asserbo Slotsruin, Bisp Absalons Vej 28, 3300 Frederiksværk 

Slut kl. ca. 15.00 - Parkeringsplads v/Asserbo Slotsruin  

Der er mulighed for parkering.   

Varighed: Ca. 5 timer 

Distance: 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  

• 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 udleveres af rejselederen.  

 


