
Fødselsdags vandring på hærvejen fra Hirtshals til Hune 
(Blokhus)

År 2021 fylder turleder Gerda Weng 80 år.

Onsdag d. 8.september – lørdag d.11.september

Pris:Kr.4.100,-

Teknisk rejseudbyder: Vagabond Tours, CVR nr.28114729, 
Rejsegarantifonden nr.1642.
Vagabond Tours guide: Kirsten Brandt, mobil: 2398 1917                                                                                                                                                                                            
Turleder DVL: afdeling Kolding, Gerda Weng, mobil:2364 7684

  Dagsprogram

Vores vandring begynder i den aktive fiskerby Hirtshals med 
Nordeuropas største akvarium og slutter 4 dage senere i Hune 
(Blokhus). Vi går med Vestenvinden, Vesterhavet og havstrømme 
som sørger for, at landskabet er i evig bevægelse og forandring, 
her lever beboerne med naturens præmisser. Undervejs passeres 
natur- og kulturmæssige perler som Lønstrup Klint, vandreklitten 
Rubjerg Knude med Rubjerg Fyr samt de store klitområder ved 
Løkken. Vi betages af Vesterhavets eroderende kræfter, ser de 
stejle skrænter og beboelser på kanten af land og hav.
På denne vandreferie er du garanteret frisk luft, salt på læberne, 
sand i støvlerne og ro i sjælen.
Deltagerantal:16 personer  

Dag 1. Ankomst til Hirtshals                                                                                                                                        
Vi mødes på overnatningsstedet kl. 16:00 til fælles indkvartering 
og information.
Hirtshals byder på mange fine oplevelser f.eks. en tur op i 
Hirtshals Fyr på toppen af Stenbjerg hvor udsigten over 
Vendsyssel og Skagerrak er vildt imponerende. Samme sted kan 
man besøge Bunkermuseet Hirtshals, ”10.batteri”. Museet er 
Danmarks eneste udgravede, komplette tyske forsvarsanlæg fra 
2.verdenskrig.
Overnatning i Hirtshals.   Fælles aftensmad og gennemgang af 
næste dags program.  (-/-/A)



Dag 2. Fra Hirtshals til Lønstrup
På vej ud af Hirtshals leder Hærvejen os forbi fyret og bunkeren. Vi 
går langs kysten til Krage Strand ind gennem Tornby klitplantage, 
som er et stykke dejligt vestkystnatur. Plantagen ligger højt og 
dermed påvirket af vestenvinden, så træerne står som smukke 
vindmodelerede skulpturer. Landskabet et kuperet og præget af 
den lange havskrænt, som er gennembrudt af talrige ådale. Ruten 
går nu mod kysten til Nørlev Strand, før den drejer ind over land 
ved Skallerup og følger indlandsklitten (kaldet ”Lien”) ned mod det 
gamle fiskerleje, Lønstrup. 
Vandring ca. 21. km.      (muligt at stoppe efter ca. 15.km hvor 
Flex-trafik kontaktes.) (Betaling for egen regning)
Overnatning i Lønstrup.
Fælles aftensmad og gennemgang af næste dags program.     (M/
F/A)                                                                                                                              

Dag 3. Fra Lønstrup til Løkken
Ved Lønstrup fornemmer vi havets eroderende kræfter når vi 
vandrer langs de meget stejle skrænter. Forude anes Rudbjerg 
Knude og fyret på toppen af den 90 meter høje klit. Området 
omkring Rubjerg viser på fornemmeste vis hvordan, og hvor 
hurtigt, sandet kan flytte sig Vi går ind i Danmarks største område 
med havtorn, og de orange
bær er spækket med C-vitamin. Stien leder ind forbi Rubjerg 
gamle kirke, og videre ned langs stranden mod Løkken. Vi 
kommer helt ud til stranden og vandrer et stykke med havet som 
trofast følgesvend frem til vores overnatningssted.
Vandring ca. 16 km.  Overnatning i Løkken. 
Fælles fødselsmiddag og gennemgang af næste dags program    
(M/F/A)
     
Dag 4. Fra Løkken til Hune (Blokhus)
Fra Løkken til Blokhus vandres hele vejen langs med kysten. 
Kyststrækningen byder på en smuk bred strand med et godt 
vandreunderlag, hvor der ikke sjældent findes rav. At vandrer en 
hel dag med vestenvinden i ansigtet og ”bølgernes” musik i luften, 
er lindrende for både sjæl og legeme. 
Fremme i Hune på Vandrehjemmet (Blokhus) serveres der kaffe 
og lagkage som afslutning på turleder Gerda Wengs fødselsdag.
Vandring ca. 18 km.          (M/F/Afslutningskaffe)                                                                           



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

Sværhedsgrad 2
Overvejende moderate dagsvandringer.  Det kan være tungt at gå i 
sand.

Udstyr
Vandrestøvler / vandresko og evt. vandrestav / stave
Regntøj, solhat, solcreme og badetøj.

Overnatning
På denne tur overnattes i dobbeltværelser med eget toilet og bad. 
Enkeltværelse kan bestilles mod tillæg        
 
Inklusive
Overnatning i delt dobbeltværelse
Aftensmaden x 3               
Morgenmad x 3
Frokostpakke x 3
Afskedskaffe i Blokhus
Kørsel af bagagen

Eksklusive
Drikkevarer
Evt. entre til museer, mm.
Enkeltværelse (kan bestilles, kr.1000,00)

Informationsmøde: onsdag den 2. juni 2021- kl. 19.00 på KUC, 
Ågade27, 6000 Kolding.
                                    

                              
                                                                                                                     
                                                                                                       
                                                                                                                                                                                

                                     


