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KULTUR - NATUR OG VANDRETURE MIDDELFART 
HINDSGAVL NATUR PARK - TRELDE NÆS - 4 DAGE

Tirsdag den 23. marts - fredag den 26. marts 2021

En ny spændende 4 dages vandretur med fokus på natur og 
vandring. 
Vi skal besøge naturpark Middelfart både på vandet og til lands 
– et af Danmarks smukkeste kystområder med et unikt rekreativt 
naturområde..  

På 1. dagen mødes vi ved porten til naturpark Hindsgavl Dyrehave, 
hvor der går ca.  300 stk. hjortevildt. Sammen med en naturguide 
skal vi vandre  ”pynten rundt” langs kysten og rundt på halvøen 
ved Hindsgavl. En flot vandretur på ca. 10 km, hvor vores natur-
guide vil vise og fortælle os om dyrelivet, naturen omkring  Hinds-
gavl Slot og slotshaven. 

På dag 2 skal vi på guidet byrundtur i Middelfart, hvor vi skal  
opleve historien om Middelfart by,  og hvor vi bla. skal høre om 
beretninger fra Middelfart sindssygehospital fra 1888-1999. Om 
eftermiddagen skal vi på vandet. Her sejler vi ud med Mira 3 på 
det skønne Lillebælt , hvor vi skal se det smukke syn af Den Gamle 
og Den Nye Lillebæltsbro ud for Middelfart. Vi sejler ikke noget 
bestemt sted på bæltet på denne sejltur, men vi forsøger at spore, 
hvor de små marsvin befinder sig rundt omkring. 

På 3. dagen kører vi til Trelde Næs, som ligger ca. 30 minutters kør-
sel fra Middelfart. Trelde Næs er et 100 ha stort fredet naturom-
råde, som er udpeget som nationalt geologisk interesseområde. 
Pga. de tydelige jordaflejringer, som kan spores mere end 50 mil-
lioner tilbage,  er området kendt som et godt sted at finde fossiler. 

I Trelde skovene skal vi vandre sammen med vores guide og gå i 
geologiens fodspor. Skovene har en meget høj biodiversitet, så her 
er masser af svampe, gamle træer, planter, biller og fugle. 
Vandreturen er ca. 10 km   
 
Den sidste dag vandrer vi fra vores dejlige hotel, Trinity Hotel ved 
Snoghøj i Fredericia, og vi går over Den Gamle Lillebæltsbro mod 
Middelfart og med kurs mod Clay keramik museum i Middelfart. 
Turen er 5 km hver hver. Museet er Nordens eneste specialmuse-
um for keramisk kunst, kunsthåndværk og design. Efter museums 
besøget slutter vi dagene af med en dejlig frokost ved Lillebælt. 
Bagefter går vi tilbage til hotellet og siger tak for denne gang.

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

aftensmad.
Overnatning:  Trinity Hotel & Resort, Snoghøj - 3 nætter. 

Værelser med eget bad & toilet. 
Enkeltværelse tillæg kr. 600.- pr. person

Guider: Ole & Anne-Marie

Pris kr. 3.650,- pr. person 
alt inklusiv - undtagen drikkevarer 

Tilmelding: 
www.adventureholidays.dk/rejsemaal/vandreture-i-danmark
Deadline for tilmelding 1. februar 2021. Begrænset antal pladser
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DAG 1 - TIRSDAG DEN 23. MARTS 2021
Vi mødes på Naturcenter Hindsgavl, Middelfart (følg skilte til 
Bridgewalk) kl. 10.00.
Centeret ligger ved porten til Naturpark Hindsgavl Dyrehave,  hvor 
der er 300 stk. hjortevildt.
Naturparken er 165 hektarer stor,  og indeholder samtidig Hinds-
gavl Slot.

Hindsgavl slot har historie helt tilbage til 1200-tallet og der er 
sket flere store begivenheder her i Danmarkshistorien blandt 
andet fredsaftalen, hvor Danmark gav afkald på Norge – blev 
underskrevet her.

Vi skal her mødes med vores lokalguide som tager os med på 
dagens vandretur.
Vi skal gå rundt om Hindsgavl og får historier undervejs.
Vi skal besøge Slotshaven,  og følger en fantastisk rute ca. 10 km.

Vi medbringer frokost & drikkevarer.

Sidst på eftermiddagen ankommer vi til Trinity Hotel & konfer-
ence Center, hvor vi bliver indkvarteret de næste 3 dage.

Aftensmad på Trinity Hotel

DAG 2 - ONSDAG DEN 24. MARTS 2021
Efter morgenmaden gør vi klar til en byrundtur i Middelfart med 
lokalguide.
Vi vil opleve den dejlige charmerende by ved Lillebælt,  som har 
rødder langt tilbage i tiden.

Vi skal høre om,  hvordan byen i 1888 voksede til det dobbelte, da 
man fik bygget et sindssygehospital.

Frokost og drikkevarer nydes inden vi går ombord på  båden 
Mira3, som vil tage os med ud i Lillebælt.  Bestanden af marsvin 
i Lillebælt er en af de højeste i verden. Vi har smukke udsigter til 
både den gamle og den nye Lillebæltsbro. Vi skal høre om den 
store bestand af marsvin og at de  i gamle dage var skyld i at byen 
havde gadebelysning.

Aftensmad på vores hotel.

DAG 3 - TORSDAG DEN 25. MARTS 2021
Vi skal i dag køre til Trelde Næs som ligger ca. 30 min. kørsel fra 
Middelfart. Vi har vores rejseleder Anne Marie Nielsen med som 
lokalguide i dag samt naturguide.    

Skovene på Trelde Næs er en kronjuvel, her findes smukke vandre-
ture og en unik natur med sjældne svampe og orkideer –  f.eks. 
gøgeurt.  Vi skal bl.a. have fokus på geologi og  Trelde Næs har en 
lang historie, hvor der findes lag fra ikke mindre end 3 istider.

Treldeskovene har masser at byde på, så vi tager vandreskoene på 
og nyder de gamle træer, skoven og den flotte natur. Vi har mad-
pakker med og er tilbage på Trinity hotel sidst på eftermiddagen.

Aftensmad på vores hotel – efterfølgende hygge og fællessang.

DAG 4 - FREDAG DEN 26. MARTS 2021
Det er vores afrejsedag i dag – vi starter med check ud,  men 
bilerne bliver stående på Trinity Hotel.

Vi skal besøge CLAY Keramikmuseum.  Vi går over den gamle 
Lillebæltsbro og ankommer ved Clay museum efter 5,5 km.  Vi 
følger keramikkens udvikling gennem et par hundrede år, og vi får  
en introduktion til museet. Bagefter får vi tid på egen hånd til at 
udforske de forskellige udstillinger.

Vi får frokost på Cafe Razz i Middelfart og slutter med at gå retur 
til Trinity hotel.


