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Hvad er en vandreferie med Dansk Vandrelaug? 
Vandreferier er en social, veltilrettelagt og tryg måde at komme ud i naturen på. Mange vil gerne gå 
længere ture i bjergområder, men er usikre på at gøre det på egen hånd. Så er en vandreferie med 
Dansk Vandrelaug løsningen. 

Socialt og tilrettelagt 
Mange deltager på vandreferier netop fordi det er socialt og man træffer andre med samme 
interesser – især med den samme glæde og lidenskab for friluftsliv. På vandreferier er alt for det 
meste tilrettelagt og det er let at blive kendt med hinanden. 

Trygt med turledere 
Alle ture ledes af 2 turledere, som har lang og solid erfaring. Mindst 1 turleder er fra Dansk 
Vandrelaug. De har god erfaring fra ture i bjergområder og kender som oftest området fra tidligere 
ture. Dansk Vandrelaugs turledere er ikke profesionelle i den forstand, at de har turledelse som 
erhverv. De er turledere på frivillig basis, fordi de har glæde af at færdes i naturen og af at tage  
andre med på sine oplevelser. 

Deltagelse på eget ansvar 
Al deltagelse sker på eget ansvar. Hertil kommer at der tages vare på sikkerheden gennem 
turledernes kompetencer, således at aktiviteterne blev gennemført på en tryg måde. 

Læs programmet grundigt 
Før du bestemmer dig for en tur, anbefaler vi at du sætter dig ind i vilkårene for deltagelse på turen. 
Du kan finde programmet for turen under vandreferier på www.dvl.dk   

Vælg tur efter evne 
Det skal være sjovt at være med på en vandreferie, men har du valgt en for krævende tur kan 
turglæden og den gode oplevelse blive ødelagt af for hårde stigninger og for lange dagsetaper. Det 
er derfor vigtigt, at du ikke undervurderer sværhedsgraden når du skal vælge tur. Er du usikker på 
om du kan klare turen bør du på forhånd kontakte turlederen for at få afklaret spørgmål. 
Har du højdeskræk bør du overveje om vandring i bjergegne er noget for dig. 

Tag nødvendig påklædning og udstyr med 
Som deltager må du sørge for at have nødvendig påklædning og andet udstyr med. Der er ofte et 
forslag til pakkeliste i programmet. 

Husk forsikring 

http://www.dvl.dk


Alle deltagere skal have en rejseforsikring, idet det blå sygesikringsbevis ikke rummer 
hjemtransport og i øvrigt kun sikrer behandling på lige fod på det aktuelle lands indbyggere. 


