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VANDRETUR VED VESTKYSTEN
DANMARK - 4 DAGE

Mandag den 17. august - torsdag den 20. august 2020

Adventure Holidays har på opfordring fra flere gæster i samar-
bejde med vores guide Synnøve Mortensen, som bor i Oksbøl 
arbejdet med en lille eftersommer vandretur på Vestkysten.

Synnøve kender området som sin egen bukselomme og har 
mange spændende historier. 

Transport: Vi bruger vor egne  private biler hver dag. 
Måltider:   Alle måltider inkluderet :morgenmad, frokost & 

aftensmad. 
Overnatning:  Koncepthotel/Danhostel  i Oksbøl - 4 nætter.  

Værelser med eget bad & toilet.  
Max antal:  24 personer 
Guider:  Synnøve & Lone 

Pris kr. 3.095,- pr. person 
alt inklusiv - undtagen drikkevarer 

Tilmelding: 
www.adventureholidays.dk/tilmeldingsblanketter/tilmelding-til-vandretur-ved-vestkysten-2020/
Deadline for tilmelding 20. juli 2020
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DAG 1 - MANDAG DEN 17. AUGUST 2020
Vi mødes på Oksbøl Vandrehjem kl. 10.00.

Vi besøger Ål kirke med Nordens ældste frise.

Derefter på gåben til Flygtningekirkegården, hvor vi vil dvæle ved 
stedet et øjeblik.

Turen går så videre ind i området, hvor flygtningelejren lå med 
sine knap 40.000 indbyggere. Dengang Danmarks 5. største by.

Her ligger stadig lazarettet fra den tid, og som nu skal ombygges 
til flygtningemuseum efter Bjarke Ingells tegninger.

Vandringen fortsætter ind i området, så man ved selvsyn kan se 
resterne - hustomterne fra den tid hvor flygtningene boede der.

Turen i alt til fods ca. 8 km. Tilbage sidst på eftermiddagen til 
check in - indkvartering på Koncepthotel (Danhostel) - 4 nætter.  

Aftensmad på vort hotel.

DAG 2 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2020
Der køres mod Skallingen. Stop undervejs i Ho.

Videre ud på Skallingen, hvor bilen sættes og turen går ned langs 
havet mod Skalling End til fods.

Her ses ofte en gruppe af den spættede sæl.

Tilbage igen langs indersiden af klitterne, hvor man kan kigge 
over til den historiske ø Langli og ellers nyde synet af landskabet 
med dets fauna.

Turen til fods ca. 8-9 km.

Der køres herefter til Hyrdehuset , hvor frokosten (madpakken) 
indtages.

I bil køres mod Blåvand vi kører til Tirpitz - hvor vi har et spæn-
dende besøg.

Herefter køres mod  Blåvand fyr - evt en badetur - alternativt 
besøg ved Palle Bønnelykkes Ravbutik. (meget fin).

Aftensmad på vort hotel - hygge med sang efter aftensmaden.

DAG 3 - ONSDAG DEN 19. AUGUST 2020
Turen køres i bil ud forbi militærlejren op igennem området mod 
Børsmose kirke.

Der standses ved den gamle bronzealderkyst, måske er der en 
enkelt kronhjort i området.

Videre til den lille Børsmose kirke med et enkelt kig.

Derefter køres til Bloksgård med et enkelt stop, det sidste stykke i 
bil ud til Kærgård Strand. Her sættes bilerne og vi ser ind i det lille 
ESE HUS.

Nu fortsætter turen langs stranden op til området, hvor vi ikke må 
gå på stranden længere på grund af forureningerne fra Grindst-
edværket.

Nu drejes der ind i klitterne og et stykke inde i terrænet, findes 
stadig de 6 gruber, der har været hældt affaldsgift i, hvoraf de 4 er 
renset op.

Efter studiet af stedet fortsætter gåturen ind gennem granskov 
og lyngområde for til sidst at nå ned til bilen igen.

Videre går det til Filsø Avlsgård med udsigt til den genvundne sø 
Filsø. Vi  kan gå en tur på Elipsen.

Vi har i dag frokosten med. Der er ingen middagssøvn, men deri-
mod en fin lille tur i det århundrede gamle egekrat.

Med bil køres der herefter hen til et flot udsigtspunkt over FiIlsø 
på vej tilbage til Oksbøl. Vi passerer den velkendte Henne Kirkeby 
Kro.

Aftensmad på vort hotel - hygge efter aftensmaden.

DAG 4 - TORSDAG DEN 20. AUGUST 2020
Der sluttes med et besøg på det velkendte osteri “Enghavegård”. 
Vi møder Martin Hansen som fortæller deres historie.

Herefter besøger vi Fjordgård Vin & Vadehav. Glæd jer  til at møde 
Ib Skjærlund, der i fjor vandt en guldmedalje i Tyskland med sin 
rosevin.

Vi skal  på en spændende rundtur og han viser os rundt på den 
lille vingård fra 2003, der ligger ned til Ho Bugt.

Her vil han fortælle om, hvordan det er at dyrke sin egen vin og 
have en vinplantage i den vindomsuste, vestjyske natur.

Rundvisningen sluttes af med en vinsmagning og en lille platte 
med specialiteter fra Enghavegård Osteri og Gårdbutik.

Vi slutter her vores vandretur på Vestkysten.


