
 

Nordsøstien fra Hirtshals til Skagen 

Mandag d.9. maj -  fredag 13. maj 2022 
Pris: 5.300,- kr. 

Turleder Dansk Vandrelaug: Erik Olsen, mobil: 2342 9268, mail:enghave21@gmail.com 
Vagabond Tours guide: Kirsten Brandt, mobil: 2398 1917, mail:ki6akwb@gmail.com 
Teknisk rejseudbyder Vagabond Tours. CVR.28114729. Rejsegarantifonden nr.1642 
Tag med Vagabond Tours på vandretur til Toppen af Danmark. Turen starter I den aktive fiskerby 
Hirtshals i Vendsyssel, og følger Nordsøstien op langs Jyllands nordlige vestkyst, til det pittoreske 
og hyggelige Skagen. Undervejs oplever vi områdets helt særegne natur, og nyder roen, luften, 
havet og de kulturelle seværdigheder og små byer, vi passerer.  Vi vandrer gennem de gamle 
klitplantager, og fine sommerhusområder. Langs de øde kyster, og ind over Råbjerg stene, hvorfra 
vi har en smuk udsigt til Råbjerg Mile, Danmarks største vandreklit.  

Vi oplever egne hvor sandflugten i århundrede hærgede og fordrev folk fra området, men samtidigt 
skabte nye spændende landskaber. Vi vandrer langs kysten ved Hulsig hede, og videre op 
gennem Skagen klitplantage, hvor vi bl.a. også kommer forbi den tilsandede kirke. I Skagen bor vi 
centralt og tæt på havnen, og kommer naturligvis også en tur helt op på Grenen. 
Undervejs på vandreturen overnatter vi på B&B og gode hoteller, og vores bagage bliver kørt frem 
til næste overnatningssted, så vi kan nyde vandringerne. 

• Oplev den aktive fiskerby Hirtshals og kom med på havnerundfart i en lokal 
fiskekutter 

• Oplev naturen i de fantastiske klitområder langs den nordlige vestkyst 
• Nyd stemningen i den hyggelige sommerferieby Tversted, og smag på – måske - 

Danmarks bedst guf 
• Oplev den smukke Skagen Klitplantage, den tilsandede kirke og pittoreske Skagen 

by 
• Kom en tur op på Grenen – toppen af Danmark 
• Fyld støvlerne med sand og sjælen med ro 

Dag 1: Ankomst til Hirtshals   
Turen starter i Hirtshals, hvor der er mulighed for indkvartering på overnatningsstedet fra kl.14:00. 
Om eftermiddagen tager vi på en lille havnerundfart med en lokal fiskekutter, og om aftenen spiser 
vi fælles middag, og introduceres til de næste dages vandring. (-/-/A) 

Dag 2: Fra Hirtshals til Tversted 
Vandreturens første etape starter roligt ud med en tur gennem Hirtshals by. Herfra fortsætter vi 
gennem de skønne klitplantager Lilleheden- og Uggerby Klitplantage. Vi vandrer gennem 
hyggelige små sommerhusområder og over klithede arealer, for ved Uggerby å at komme helt ned 
på stranden. Så nærmer vi os Tversted, en lille landsby med kun ca. 550 faste indbyggere, som 
har bevaret sit oprindelige landsbymiljø, og ligger helt ud til Vesterhavet. Mon ikke det er blevet tid 
til en is? Overnatning i Tversted. (M/F/A) (ca. 20 km) 

Dag 3: Fra Tversted til Kandestederne 
I dag har vi en meget smuk vandretur foran os, og vi kommer gennem noget af det mest øde natur 



man finder i Danmark. Turen går gennem Tversted Plantage og forbi Tversted søerne, over 
klithedeområder, og langs med kysten. Vi vandrer over det smukke og meget øde område Råbjerg 
Stene, hvorfra vi har gode udsigter til Råbjerg Mile - Danmarks største vandreklit. Den 
imponerende 35-40 meter høje sanddynge danner en slags ’mini-ørken’ på næsten 1 km2, som 
hvert år flytter sig ca. 15 meter mod nordøst. Fortsætter milen sin vandring i samme retning og 
med samme hastighed, vil den formodentlig nå Kattegat i år 2230. Ved milens vestligste kant tager 
vi afsked med milen, og vandrer op mod Kandestederne. Om eftermiddagen bliver vi hentet, og 
kørt til vores overnatningssted. (Overnatning i Hulsig) (M/F/A) (Ca.19 km) 

Dag 4: Fra Kandestederne til Skagen 
Efter morgenmaden har vi en kort køretur tilbage til stien, hvorfra vi fortsætter vores vandring. I 
dag vandrer vi et langt stræk langs med kysten, som byder på en smuk bred strand, et godt 
vandreunderlag, og spændende klitlandskaber. Måske er vi også heldige at finde rav. Ved Skagen 
klitplantage bevæger vi os ind i landet, og kommer bl.a. forbi den tilsandende kirke, Sct. Laurentii 
kirke, som menes at være opført tilbage i 1300-tallet, og som dengang var en af de største kirker i 
Vendsyssel. Da sandflugten ramte området i slutningen af 1700-tallet, måtte menigheden grave sig 
ind gennem sandet, når der var Gudstjeneste. Fra Kirken er der ikke langt til Skagen by, hvor vi 
vandrer ind mod havnen og finder vores Hotel. (Overnatning i Skagen) (M/F/A) (Ca.17 km) 

Dag 5: Vandretur til Grenen og hjemrejse 
Efter morgenmaden tjekker vi ud af Hotellet, og vandrer sammen de sidste knap 5 kilometer fra 
Skagen by, og ud til Grenen. Vi kommer forbi både Vippefyret, det Hvide og det grå Fyr, før vi 
endelig står på toppen af Danmark. Er vi heldige ligger sælerne og hygger sig på stranden. Tilbage 
i byen er der afsked og individuel hjemrejse. (M/F/-) (ca.10 km) 
  
FORPLEJNING 
Turen er inklusive fuld forplejning. Der er fælles aftensmad alle dage, morgenbuffet og 
frokostmadpakke (som vi selv smører) til vandreturen. Drikkevarer er for egen regning. 

VANDRINGERNE 
Dagsvandringerne er på mellem ca. 10 og ca. 20 km. Underlaget vi vandrer på, er en blanding af 
grus-, skov- og trampestier, strand og en lille smule asfalt. 
Din bagage bliver kørt frem til næste overnatningssted, så du kun bærer en lille rygsæk med de 
ting, du skal bruge i dagens løb, såsom madpakke, regntøj, kamera mm. 

REJSEN DERTIL 
Turen starter i Hirtshals. Du skal selv sørge for at komme til turens startsted (med offentlig 
transport eller privat bil). 
Start: Turen starter i Hirtshals. Første dag er ankomstdag. Se www.rejseplanen.dk 
Slut: Turen slutter i Skagen (efter ca.10 km vandring). Evt. ekstra nat i Skagen kan tilkøbes såfremt 
der selvfølgelig er plads på Hotellet. Fra Skagen afgår der tog til hele landet. Se 
www.rejseplanen.dk. 

INKLUSIVE 
• Overnatning I dobbeltværelse på B&B og hoteller 
• Morgenmad 4 dage 
• Madpakke 4 dage 
• Aftensmad 4 dage 
• Havnerundfart med lokal fiskekutter i Hirtshals havn  
• Transfer mellem sti og overnatningssted dag 3 og 4 
• Kørsel af bagage (1 stk. bagage per person, max 15 kg) mellem overnatningsstederne 
• Produktansvarsforsikring 
• Gebyr til Rejsegarantifonden 

EKSKLUSIVE 
• Transport fra bopæl til turens startsted og retur 
• Drikkevarer
• Evt. afbestillingsforsikring, 6% af turens pris (kan bestilles) 
• Tillæg for enkeltværelse kr. 900,-. 

http://www.rejseplanen.dk/
http://www.rejseplanen.dk/



