
Hærvejen fra Viborg til Bølling sø, 4 dage

Mandag d.12 april - torsdag d. 15 april 2021 Pris: 4100,- kr. 

Teknisk rejseudbyder Vagabond Tours. CVR.28114729.  
Rejsegarantifonden nr.1642  
Vagabond Tours guide: Kirsten Brandt, mobil: 23981917, 
mail:ki6akwb@gmail.com  
Turleder Dansk Vandrelaug: Erik Olsen, mobil: 23419268, 
mail:enghave21@gmail.com 

Du vandrer gennem nogle af de smukkeste danske landskaber med bakker 
og dale, marker og enge, søer og åer, krat, skov og hede. Undervejs 
overnattes på kroer, hoteller og bed & breakfast. Din bagage vil blive kørt 
frem til næste overnatningssted, så du kan nyde vandringerne. Turen slutter 
ved Bølling Sø nær Engesvang.



• Oplev den gamle by Viborg - se bl.a. Nytorv, Viborg Domkirke med de to 
tårne, Latinerhaven og Sct. Mogensgade med de smukke gamle huse


• Kom vandrende gennem det fredede område ved Hald Sø og Dollerup 
Bakker syd for Viborg, hvor istiden har skabt store højdeforskelle.


• Oplev naturen ad den ældgamle rute langs Jyllands højderyg og 
vandskel.


• Oplev Bølling Sø, området hvor moseliget Tollundmanden blev fundet

• Nyd vandringen mens din bagage bliver kørt frem til næste 

overnatningssted

Dag 1: Ankomst til Viborg 
Ankomst til Viborg og indkvartering på 
overnatningsstedet. Du kan ankomme når det 
passer dig. Kommer du tidligt, anbefaler vi, at du 
på egen hånd besøger Viborg Domkirke og oplever 
stemningen i byens gamle gader og stræder. Se 
bl.a. Nytorv, Viborg Domkirke med de to tårne, 
Latinerhaven og de smukke huse i Sct. 
Mogensgade. (-/-/A)  


Dag 2: Fra Viborg til Hald Hovedgård
Turen begynder blidt ad hærvejsruten ud af Viborg. 
Så går det gennem Viborg Hedeplantage og videre 
gennem Røverdalen, som er et smukt fredet 
hedeområde med mange fortidsminder. Man kan gå en lille omvej ned forbi 
Hærvejsstenen, der blev rejst i 70erne, og eventuelt slå et smut videre forbi 
Søndermarkskirken, hvor det smukke håndlavede Hærvejstæppe hænger. 
Videre gennem skoven til Hald Hovedgård ved Hald Sø. Området omkring 
Hald sø er fredet, og byder på fantastisk smukke vandreoplevelser. Mod syd 
er den omgivet af stejle skrænter på op til 80 meter, og søen er Danmarks 
tredje dybeste med en dybde på 31 meter.  
Dagens vandring er ca. 14 km. (M/F/A)

Dag 3: Fra Hald Hovedgård til Ulvedal Plantage
Fra Hald Sø går ruten gennem Dollerup Bakker med en flot udsigt over søen. 
Via den lille landsby Skelhøje fortsætter ruten ind i Havredal Planta
ge, hvor der i et bælte ligger flere end 50 fredede gravhøje. Så kommer man 
til Stendal Plantage, der blev rejst i 1788 for at skabe læ for opdyrkningen af 
heden. I den efterfølgende Ulvedal Plantage ses flere steder rester af 
brolagte hulveje, og i udkanten af Ulvedal findes en 4000 år gammel 
velbevaret langdysse. Dyssen er 40 m lang og indeholder to kamre, kendt 
som Jens Langknivs hule. Dagens vandring slutter mellem Ulvedal og 
Stendal Plantage.  
Dagens vandring er ca. 16 km. Transfer til hotel. (M/-/A)



Dag 4: Fra Ulvedal Plantage til Bølling Sø 
Transfer retur til Ulvedal Plantage. Etapen i dag er lang, men kan afkortes 
med 6 km om morgenen. Dagens landskab er præget af hede og store 
plantageskove, og det var i dette område at Steen Steensen Blicher var 
præst i perioden 1819-1825 (Thorning Kirke). Efter en strækning gennem 
åbent land passerer man Kong Knaps dige, som ligger lige i udkanten af den 
store Kompedal Plantage. Buchwalds- og Stenholt skov byder på smukke 
egekrat, og Klosterlund Museum, udstiller fund fra Jyllands ældste 
bopladser. Museet ligger ved Bølling Sø. Turen slutter på Engesvang Station 
ved Bølling Sø.  
Dagens vandring er ca. 19 - 25 km.  (M/-/-)


Dagsprogrammet er udarbejdet på grundlag af de senest tilgængelige 
oplysninger. Der tages forbehold for ændringer. 



INKLUSIVE 
• Overnatning på hotel, kroer og B&B

• Morgenmad alle dage

• Aftensmad, 3 dage

• Frokost, 3 dage

• Kørsel af bagage (1 stk. per person, max 15 kg) mellem 

overnatningsstederne

• Person transfers

• Oplysninger, anbefalinger og praktiske tips

• Produktansvarsforsikring

• Gebyr til rejsegarantifonden


EKSKLUSIVE 
• Transport til turens start og slutsted

• Drikkevarer

• Evt. tillæg for enkeltværelse (kan bestilles, kr. 800 pr. person)

• Ekstra nat efter turen (Bølling Sø) inkl. aftensmad (kan bestilles, kr. 575 

pr. person i delt dobbeltværelse /enkeltværelse kr. 700 pr. person)

• Evt. afbestillingsforsikring, 6% af turens pris (kan bestilles)





