
 

 

Vandretur på Gendarmstien  

 

1-dagsvandretur til kr. 250,-  

Vandrerute: Fra Kruså til Alnor ved Gråsten med rejseleder Frederik Gram 

Kom med på 20 kilometer vandretur i fodsporene på gendarmerne – Nyd den gode 

natur og utrolige vandrerute, med vekslende stityper. Lokalområdet er også fyldt 

med spændende små historier som vores guide gerne deler ud af. Vi skal både 

snakke gendarmer, dronninger og anden verdenskrig.   

Vi vandrer cirka 20 kilometer med passende pauser og toiletstop undervejs, og der 

bliver god tid til at få svar på dine spørgsmål. Af en erfaren vandrer. 

 



 

 

Rejseleder er: Frederik Gram 
Din turleder hedder Frederik og har gået Gendarmstien et utal af gange, og er lokalkendt med 

gode historier omkring turen. Han har også gået dele af Kyst til Kyst og Øhavstien, samt travet et 

utal af længere ture i Danmark, og været på ture i Sverige, Island og Østrig 

Frederik har ligesom dig været nybegynder på længere vandreture – og lært på den hårde måde, 

at det er for ambitiøst at lægge ud med en 3 ugers tur i bjerge i regnvejr med dagsmarcher på 20 

kilometer. Især hvis rygsækken er fyldt til bristepunktet, pakket forkert og vejer 22 kilo. Og helt 

galt hvis vandrestøvlerne er for små. 

Du kommer til at lære af andres fejl og være kritisk med udstyr og sætte realistiske mål. Det sikrer 

dig lutter positive oplevelser, når du begiver dig ud på eventyr. Du vil opleve glæden ved 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. 

Pris & Fakta 

Datoer 2021: 29/5, 13/6, 7/8 & 18/9 

Pris per person kr. 250,- 

Mødested og mødetidspunkt: 
Start kl. 10.00 - Parkeringsplads ved offentligt toilet, Flensborgvej 13C. Ligger ca. 100 meter fra 

busstationen. 

Slut kl. ca. 16.00 - Alnor Strandpark parkeringsplads: Gl. Færgevej 60, 6300 Gråsten. 

Der er mulighed for busforbindelse mellem de to punkter ved at tage bus 110 ved busstop Alnor, 

Egernsund og Kruså Busstation. Busstoppet ved Alnor ligger ca 600 meter fra Alnor strandpark. 

Vi mødes ved parkeringspladsen på Flensborgvej klokken 10:00. Det passer med at man kan 

parkere bilen ved Alnor strandpark, og tage bussen fra Alnor klokken 09:17 og lande i Kruså 9:45.  

Varighed: Ca. 5-6 timer 

Distance: 20 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 (ikke bløde gummisko) 

• Regn- eller skaljakke 

• Madpakke og lidt frugt, f.eks. bananer (også mulighed for at købe frokost undervejs) 

• 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. 

Denne tur har ca. 200 højdemeter i det hele, hvilket ikke lyder som meget men det er stejlt når det går 

opad. 

Frederik har grej til at klare vabler med og han vil meget gerne hjælpe. Det er vigtigt at sige til, så snart 

fødder eller andet driller, så vil han meget gerne give en hånd. 

En god madpakke er god at have med, men vi går forbi en af landets bedste grillbarer (Hvis man spørger 

guiden), hvor der vil være mulighed for at købe frokost. Grillbaren ligger ca. halvvejs så vi holder en god 

middagspause der. 

Vandreturen gennemføres ved minimum 6 deltagere og maximum 25 deltagere.  

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

 


