Pilgrimsvandring

Vi bor begge dage på
Danhostel Rønde

Grenåvej 10 B, 8410 Rønde

Danhostel Rønde ligger smukt placeret ved Na onalpark Mols Bjerge og består af to bygninger.
Værelsesbygningen har 15 værelser og i alt 52 sengepladser samt fælles køkken.

I alle værelser vågner du op l en fantas sk udsigt over marker, skove,
vand – Kalø Vig og Slots Ruin.I
I hovedbygningen ﬁnder du recep onen, fælleslokaler og hyggelige selskabslokaler

Viborg Pilgrimscentrum, Villavej 10, 8800 Viborg

10. - 12. juni 2022
3 dages vandring i

Nationalpark Mols Bjerge

E-mail: kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk
Hjemmeside: www.viborgpilgrimscentrum.dk

Vi bor og spiser alle dage på

Formand: Steen Rasmussen tlf. 30 34 52 69

Danhostel Rønde

mail: steen@europilgrim.dk

Grenåvej 10 B, 8410 Rønde

Pris 1.250 kr.
Enkeltværelse: 1.850 kr.
Prisen dækker fuld forplejning på Danhostel Rønde begyndende med middag fredag a-en 2 re.er/buﬀet, morgenmad, madpakker ”smør selv”
Overnatning i 2 –4 personers rum med eget bad,
Tilmelding og betaling: Af hensyn l reserva on af overnatning lmelding senest
1. april 2022 l ole@viborgpilgrimscentrum.dk
Ved lmelding betales depositum kr. 500 og restbeløbet betales senest den 15.
maj 2022. Ved a5ud senere end den 1. juni lbagebetales depositum ikke.
Alle betalinger 6l Vestjysk Bank: Reg. 7605 konto 1098077

Turprogram
Fredag den 10. juni:
Vi mødes kl 9.30 på p-plads overfor Femmøller E-erskole,
Molsvej 137, 8400 Ebelto-. GPS 56°14'18.8"N 10°34'46.9"E
Herfra vandrer vi en rundtur på 10 km ad den nordlige del af Bjergetapen.
Lørdag den 11. juni:
Vi kører i de nødvendige biler l p-plads ved Porskær Stenhus, Poskærvej 10, 8420
Knebel. Herfra starter en ca. 10 km lang rundtur på Bjergetapens sydlige del. Vi
kommer forbi nghulen, Tinghøje og Toggerbo
Søndag den 12. juni:
Evt. gudstjeneste i Bregnet kirke
Here-er vandretur i Hestehave skov og tur l Kalø Slotsruin ca. 8 km

Medbring:
Prak sk tøj og vandtæt fodtøj l dagture, lille rygsæk l madkasse, vandﬂaske,
siddeunderlag og regntøj. Indesko, toiletgrej og håndklæde, frokost l 1. dag, evt.
kikkert og kamera
Na6onalpark Mols Bjerge blev opre.et i år 2009. Den fredede del af Mols Bjerge er beliggende centralt i naturparken, men udgør med sine 2500 ha kun en lille
del af det kystnære bakkelandsskab, der normalt betegnes som Mols. Na onalparken.
De.e land har guderne gjort sig umage med sagde maler og forfa.er Acton Friis
i 1931.
Na onalpark Mols Bjerge byder på en varieret natur bestående af en stor del af
de danske naturtyper. Mols Bjerges særkende er det ekstraordinære is dslandskab, hvor mennesker har levet i årtusinder.

Ledere:
Ole Kris ansen tlf. 40 17 20 76 mail: stjernsen@gmail.com
Bente Ejsing tlf. 22 94 20 76 mail: benteejsing@gmail.com
Karen Jensen tlf. 29 80 84 13 mail: karenjensen@post.tele.dk

Læs mere udførligt om vandringen på
vores hjemmeside og se der kort over ruterne.
www.viborgpilgrimscentrum.dk

