
  
Tilmelding: Skriv til Vandreteam på mail info@vandreteam.dk og få 

tilsendt tilmeldingsblanket. 
  
 34. Vandreuge på Mols bliver kun gennemført, hvis der er 

mindst 30 og max. 100 deltagere. 
 Bemærk tilmelding og betaling sker til Vandreteam.dk. 
 Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. 
 
 
Betingelser: Det forventes, at man deltager i det planlagte vandreprogram 

og er i rimelig træning forud for opholdet. Turene 
gennemføres med ca. 5 km/t alt efter forholdene (ruterne er 
prøvegået ugen før).  

 Turleder forbeholder sig ret til at henvise til et andet hold. 
 Det er frit, om man vil deltage i dagens vandretur. 
  
 
Oplysning: Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Vandreteam 

v/Uffe Vindum Bjerre tlf. 2972 2988 (efter kl. 17), eller e-mail: 
info@vandreteam.dk 

 
 Senest den 15. august 2021 vil samtlige deltagere få tilsendt 

yderligere informationer fra Vandreteam. 
 
 
 Se meget mere om vores vandreture på www.vandreteam.dk  

 
 
 
 
 
 

 

 
Kyst og bjerge 

Vandreferie på Mols 
 

 

 
 

 
 
 
 

Fra den 5. – 11. september 2021 
34. vandreuge 
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34. Vandreuge 

 
Ønsker du en anderledes og spændende aktiv ferie på Mols, tag med på 
vores 34. Vandreuge, hvor vi har et spændende program med dejlige 
vandreture samt morgen- og eftermiddagsstræk på programmet. 
 
Mols Bjerge byder på imponerende naturoplevelser.  
 
Vi bor i området ved Fuglsø tæt på Mols Bjerge og har flot udsigt over 
området. Perfekt til vandreferie. 
 
Vi tilbyder 5 dage med vandreture. Vi har tre vandregrupper pr. dag med 
distancer på ca. 10, 16 og 25 km med turleder samt morgenstræk før 
dagens vandreture og eftermiddagsstræk efter. 

Vi har planlagt 2 dage med bus ud (Sletterhage Fyr og Ebeltoft). 

 
Vi slutter af fredag aften med koncert med På Slaget 12. 

 

  

 

 
Der vil være mulighed for andre aktiviteter, hygge og socialt samvær.  
 

 
 

 
 

 
www.vandreteam.dk 

 
 
Arrangør: Vandreteam. 

Vandreteam samarbejder med den lokale vandregruppe 
Fodslaw Mols.  

 

Ankomst: Søndag den 5. september 2021 efter kl. 15.00 
Bemærk: Transporten til/fra Fuglsøcentret er for egen regning 

 

Afrejse: Lørdag den 11. september 2021 

 
Ophold: Hotel Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel 

 
Værelser: Vi bor i dobbeltværelse med mulighed for tilkøb af enkeltværelse. 
 Prisen er baseret på, at man bor i dobbeltværelse. Har man ikke 

en ven eller veninde, man rejser med, er vi behjælpelige med at 
prøve at finde en værelseskammerat, men vi kan ikke garantere 
dette. 

 
Pris: 5.855 kr. pr. person i dobbeltværelse. 

Enkeltværelse – merpris 1.650 kr. 
     
     

 Ovennævnte pris inkluderer: 
- 6 x morgenmad 
- 6 x aftensmad 
- 1 x koncert med På Slaget 12 
- Indkvartering som bestilt 
- 5 x frokost i det fri 
- 5 x gå-pakker med kildevand, frugt, bar 
- Vandreture 5 dage med turleder 10, 16 eller 25 km 
- Morgenstræk  
- Eftermiddagsstræk 
- Diplom, mærke og gode oplevelser 
- Alle nu kendte afgifter 


