
Opholdet.

Vi skal bo på Løgstør Parkhotel.

Det store Løgstør Parkhotel råder over 77 værelser og suiter og har både wellness-
afdeling og en engelsk pub. På hotellet findes også flere fællesarealer, der 
indbyder til afslapning.

Hotellets wellness og spa er forkælelse for krop og sjæl, og man kan nyde 
indendørs pool, dampbad, sauna og spa. Hotellet har også stort fitnessområde. 
Hotellet har endvidere en hotelbar, The Foxy Pub, et oplagt sted at afslutte en god 
dag.

Vores ophold omfatter følgende:

2x gange overnatninger i standard dobbeltværelse.

2x gange stor dansk morgenbuffet.

2x gange 2 retters menu.

2x gange ad libitum af husets øl, vin og vand under middagen (max 2 timer).

2x madpakker til frokost.

2x drikkevarer til frokost (øl eller vand).

Endvidere er færgebillet til Livø og retur medregnet.

Alt dette fås til en pris af 1600,00 kr. pr. person i delt dobbeltværelse.

Enkeltværelsestillæg er 500,00 kr. pr. person.

Beløbet overføres til vores kasserer i forbindelse med tilmelding.

Mødested: Rønbjerg havn, Rønbjerg, 9680 Ranum.

Mødetidspunkt: 7. september 2023 kl 10.15.

Afstand fra Esbjerg er 199 km., og der skal regnes med 3 timers køretid.

Færgen sejler kl. 10.30 fra Rønbjerg.

Der udleveres en liste over øvrige mødesteder og mødetidspunkter på Færgen 
eller på Livø.

Alfred og Poul Erik.



Livø.

Første dag vandrer vi på øen Livø – Den Grønne Paradis i Limfjorden.

Livø er en af de øer i Danmark, vi endnu ikke har vandret på i DVL Esbjerg.

På Livø kan du opleve en varieret natur, faktisk kan du opleve næsten al Danmarks
natur på Livø. Her er både flade strandenge, urskov og stejle skrænter mm.    
Mærk roen og lyt til fuglene – her er hverken bilstøj eller anden, der forstyrrer.  
Det er ikke tilladt at medbringe biler, motorcykler eller knallerter til Livø. 
Afstandene på den lille ø er så korte, at man sagtens kan foretage turene til fods. 

Øen er Limfjordens grønne perle, og det er ikke mærkeligt, at øen har været 
beboet siden stenalderen for 6000 år siden. Der er fundet rester fra 
Ertebøllekulturen som smykker og redskaber.

Der knytter sig en lang historie til Livø, bl. a. om tilknytningen til Vitskøl Kloster, 
tiden som fæstebønder, betydningen som central punkt i Limfjorden, perioden 
med De Kellerske Anstalter, hvor øen stort set var selvforsynet med alt, og nu,        
hvor øen er en turistperle med mange besøgende hver år. Vitskøl Kloster er den 
store hvide slot, vi kører forbi på vejen, inden vi drejer mod Rønbjerg. Slottet er 
bestemt et besøg værd.

Her på Livø bliver der mulighed for at vandre på 2 forskellige etaper.

Etape 1 er en vandretur rundt på øen, hvor vi følger den afmærkede gule rute,       
ca. 6 km. vi kommer forbi Ege-Hasselskoven, Hultræet, Jomfrustenen, Talerstolen, 
Louisehøj, Udsigtstårn, samt Livø By og Livø Avlsgård. En spændende vandretur 
med mange oplevelser. Vi holder spisepause, medbragt madpakke, i Livø By.

Etape 2 er en vandretur med hele holdet fra færgen og til Livø By. Her står man af, 
og her kan man i ro mag og studere den lille spændende by, med mange flotte 
bygninger, samt Livø Avlsgård. Vandreturen her er ca. 2 km. Vi holder spisepause i 
byen med medbragt mad og drikke, når vi alle igen er samlet. Vi følges hele holdet 
ad til færgen, og kører derfra til hotellet for indkvartering.

Hvis tiden tillader det, kører dem, der har lyst, sidst på eftermiddagen en lille tur 
fra hotellet ned til Løgstør Havn og vandrer en tur langs havnen. Vi nyder den 
flotte udsigt over Limfjorden. Her ser vi Frederiks 7’s Kanal, byens største 
seværdighed, som er fantastisk flot.



Fosdalen og Langdal Plantager.

Anden dag skal vi vandre på en af de flotteste vandreruter i Danmark. Tranum-
Fosdalen. Turen er en Premium vandrerute. Ruten er den fjerde, der er udnævnt i 
Danmark. Ruterne bliver certificeret ad Deutsches Wanderinstitut og giver garanti 
for mange gode, spændende oplevelser.

Fosdalen er en af flere dybe dale eller kløfter, der skærer sig ned i Lien. I bunden af
den frodige erosionskløft løber en lille bæk, hvor vandet kommer fra kilder i 
dalsiden. Der er en helt særlig stemning, når man vandrer i dalen og lytter til åens 
klukken, nyder naturens mangfoldighed og landskabets skønhed.

Vi vandrer langs Lien, som er Danmarks største indlandsskrænt og som hæver sig 
mere end 60 m over det flade forland, Underlien. Skrænten markerer det sted, 
hvor havet i stenalderen gik til.

Her ved Fosdalen og Langdal bliver det muligt at vandre på 3 forskellige etaper.

Etape 1 er den fulde længde af Fosdalen – Langdal – Tranum vandrestien. Vi 
starter vandreturen ved Lerup Kirke og vandrer på overlien ad bugtede stier 
gennem Langdal plantage til Tranum, hvor vi holder spisepause. Retur ad 
snørklede stier langs Underlien og Fosdalen og slutter ved kirken. Vandreturen er 
ca. 11 km og varer med pause ca. 4,5 timer.

Etape 2 er en del af etape 1. Når vi kommer lidt ind i Langdal plantage drejer vi af 
og vandrer mod Underlien og via fosdalen tilbage til kirken. Vandreturen er ca. 5 
km og varer næsten 2 timer. Vi holder spisepause, når vi kommer tilbage til kirken.

Etape 3 er vandretur i Fosdalen. Vandreturen er meget spændende, men noget af 
ruten er kuperet, og man skal give sig god tid til turen. Vandreturen er næsten 3 
km. og varer ca. 1,5 time. Tilbage til kirken kan man nyde den flotte gamle 
kirkegård. Spisepause holdes sammen med deltagerne på etape 2, når de kommer 
tilbage fra deres vandretur.

Når alle er tilbage ved Lerup Kirke, kører vi tilbage til hotellet.

Vi kan anbefale en lille omvej. Man kører til Sletten Strand og derfra videre til 
Svinkløv Badehotel. Et flot hotel i en fantastisk natur.                                                   
Vi foreslår også køreturen til Thorup Strand, som er lidt længere. Her kan man 
måske hilse på Gutterne fra Kutterne.



Bulbjerg.

Sidste dag skal vi vandre på kvalitetssti ved Bulbjerg udpeget af Dansk Vandrelaug 
og Naturstyrelsen. 

Ved Bulbjerg findes flere kvalitetsstier, og vi vandrer på en sti med en længde på 
ca. 9 km.

Bulbjerg er en 47 m høj kalkstensknude, som udgør Danmarks eneste fuglefjeld 
uden for Bornholm. Her kan vi se rester af Skarreklit, en 16 m høj strandpille, som 
knækkede under en storm i 1978.

På stedet byggede tyskerne under 2. verdenskrig en observationsbunker. 
Bunkeren er i dag et lille museum, hvor man får informationer om naturen, 
fuglene, geologien, kulturhistorien og besættelsestiden.

Her ved Bulbjerg bliver der mulighed for at vandre på 3 forskellige etaper.

Etape 1 er den fulde længde af kvalitetsstien, ca. 9 km. Her kommer vi på stranden
og vandrer lidt langs stranden, inden vi går op og følger Redningsvejen og over 
klitheder. Derefter mod nordøst gennem skov og plantager. Til slut nordpå over 
kuperede klitheder med flotte udkig, inden vi kommer tilbage til 
parkeringspladsen. Vandreturen varer ca. 3 timer. Vi holder spisepause undervejs.

Etape 2 er en del af kvalitetsstien, hvor vi skærer ruten af og undgår turen gennem
skov og plantager. Vandreturen her bliver ca. 5 km. Vandreturen varer ca. 1,5 
time. Spisepause når vi kommer tilbage til parkeringspladsen.

Etape 3 foregår ved Bulbjerg. Vi vandrer med hele holdet til stranden og går 
tilbage af de stejle trapper i egen tempo. Der bliver rigt mulighed for at studere 
fuglelivet på skrænterne. Museet i bunkeren er et must, og hvis man har mere 
energi, kan man gå til stranden på den anden side af Bulbjerg. Udfordrende, men 
man har tid nok. Samlet vandretur her er ca. 1,5 km men er med mange trapper. 
Spisepause holdes sammen med deltagerne på etape 2, når de er kommet tilbage 
fra deres vandretur.

Vores vandreferie stopper her ved Bulbjerg. På hjemturen til Esbjerg kommer vi 
forbi Thylejren, som er et besøg værd. Endvidere forbi Testcentret for vindmøller i 
Østerild, som er meget spændende. Er man tørstig, kan man besøge Bryghuset i 
Thisted.


