- På tur i -

Om turene

Alle vandreture gennemføres i roligt tempo afpasset efter
deltagerne ønske og formåen. Vi går på skovveje og ad gode
skovstier, men kommer også ud i skovbunden på nogle af turene. Hovedsageligt i fladt terræn, men sommetider også lidt
op ad bakke.
Mange af turene kan kombineres med frokost eller kaffebord
på de mange hyggelige spisesteder rundt om skoven. Eller den
medbragte madpakke, som kan spises siddende på en træstamme eller ved borde og bænke i skoven.

Om guiden
Helge Søgaard har arbejdet indenfor
turisme, oplevelsesøkonomi og eventudvikling i idræts- og kulturverdenen.
Senest direktør i turismevirksomheden
VisitAalborg, hvorfra han blev pensioneret i 2015. Driver nu rådgivningsfirmaet Søgaard Consulting og skriver
bøger om lokalområdet. Orienteringsløber med indgående kendskab til skoven og naturområderne. Tidligere formand for Dansk Orienterings-Forbund, nu aktiv på klubplan i Rold Skov OK.
Inspirerende formidler og fortæller
af underholdende historier.
Bosat i lokalområdet.

ROLD SKOV

Praktisk info

- med en inspirerende guide..!

Foredrag/fortællinger
Skulle vejrguderne være i mod os, eller passer det bedre
med en fortælling inden døre, så tilbydes eksempelvis
1. Pavillonen i skoven
3. Skovens folk
2. I skovriderens fodspor 4. Turismens indtog
Varighed ca. 25-30 minutter

Antallet betyder noget
Der arrangeres ture for både små og store grupper, men
det anbefales at der max. er 40-50 personer i gruppen.

Sprog
Dansk, svensk, norsk og engelsk

Priser
2 timers vandreture . . . . kr. 1.750,2,5 timers vandreture. . . kr. 2.250,Fortællinger/foredrag. . . kr. 1.500,-

Vilkår
• Turene starter fra de anførte steder og slutter samme sted.
• Turenes varighed kan variere lidt, afhængig af deltagernes
gangtempo!
• Afregning – direkte til guiden. Kontant eller pr. fremsendt
faktura til efterfølgende bankindbetaling.

Booking/kontaktoplysninger
Direkte hos guiden – hvor vi sammen aftaler alt det praktiske.
Mobil 4061 5761 eller mail hanebuen23@gmail.com

www.roldskovguiden.dk

degngrafisk.dk

Rold Skov Guiden tilbyder sjove, spændende og underholdende ture i dejlige Rold Skov og Rebild Bakker. På alle turene
lægges der vægt på at se og opleve den smukke natur, og undervejs fortælles der små historier og anekdoter.

Hyggeligt, sjovt,
gode historier og
professionel formidling

4. I den dybe skov med uberørt bøgeskov,
træruiner og ædelt råd!

1. St. Økssø fra oven
En charmerende tur rundt om St. Økssø, hvor vi forlader den
gængse sti langs søen, og i stedet ser den smukke sø fra
nogle af de omkringliggende højdedrag. Vi hører historien
om den grumme greve fra Havemosen og hans problemer
med Fanden selv, og vi ser den store reetablering af moseområdet syd og vest for søen.

Turen starter ved den imponerende træruin ”Kærlighedsbøgen”. Videre på den bløde bund af bøgeblade, hvor vi møder
uberørt bøgeskov med faldne kæmper, som småfuglene og
skovens insekter nyder godt af. Forbi naturperlen Hvass’ sø,
der ligger så smukt at sjælen smiler.
Mødested: P-pladsen for enden af Skovvej i Arden
(Stabelpladsen)
Varighed: 2 timer

Vi går rask fra Mosskovpavillonen og vestpå ind i den dybe
skov. Her støder vi på et par af skovens kæmper – douglasgranerne, som store og mægtige strækker sig på mod
himlen. Videre mod de gamle bøge midt i granernes rige, og
pludseligt er vi fremme ved Jætternes Baghave, hvor skovens kæmper holder deres skovråd.
Mødested: P-pladsen ved Mosskovpavillonen
Varighed: 2,5 time

3. Ravnekolonien, udsigten over Ll. Økssø
og afgrundsdybe jordfaldshuller
Turen går mod syd langs med jernbanen, hvor vi (forhåbentligt!) både hører og ser de sorte ravne, som findes i rigt
mål i denne del af skoven. Vi stopper ved det ny renoverede
skovtårn, hvorfra der er en mageløs udsigt over Lille Økssø.
Videre til Hestegravene og Røverstuen, hvor røverne holdt til.
Mødested: P-pladsen ved Mosskovpavillonen
Varighed: 2 timer

Vi går i Troldeskoven hvor vi ser mange stammede og forkrøblede bøgetræer og hører historien om prinsessetræet,
som nu er helt væk. Forbi Høje Odde og Skovtårnet med en
mageløs udsigt over Rebild Bakker og Gravlev Ådal.
Mødested: P-pladsen ved Pumpevejen
Varighed: 2 timer

8. Blåkilde, bøgetræer fra Karpaterne,
blå anemoner og frueskoen (kun forår)
Vi går gennem Bjergeskov og bestiger Svinehøjene. Herfra
videre ned til Nældedalen, hvor vi stopper ved de store graner, der står som brødre tæt ved hinanden. Via Blåkilde og
dalen, hvor Lindenborg Å slynger sig, tilbage til p-pladsen
via Frueskoen, de blå anemoner og Karpaterbøgene.

Mødested: P-pladsen ved Mosskovpavillonen
Varighed: 2 timer

2. Jætternes Baghave

7. Prinsessetræet der forsvandt!

5. Skovens smukkeste skovsø og
anden wellness for øjnene
Vi går gennem bøgeskov og rundt om Mossø, hvor vi ser kanterne i terrænet fra gamle tørveskær. Forbi ”det lille hus på
prærien” og op omkring Stenalderbøgen på Jamborettepladsen og videre til endnu en lille skovsø.
Mødested: P-pladsen ved Mosskovpavillonen
Varighed: 2 timer

6. Den mystiske stenrække og
kæmpehøjene med fordums krigere
Vi går i Nørreskoven og ser mange flotte kæmpehøje og dybe
slugter undervejs. Også et mageløst flot udsyn over Gravlev
Ådal og Sibjergbøgene, der nærmest ligger fladt henover terrænet. Og naturligvis videre til et af skovens okkulte steder:
Stenrækken!
Mødested: Blåkilde P-plads ved skovsøen
ca. midtvejs på Rebild Kirkevej
Varighed: 2,5 time

Der arrangeres gerne specialture, temature eller andre ture afpasset efter Deres ønsker.

Mødested:	P-pladsen ved Frueskoen
på Buderupholmvejen
Varighed: 2,5 time

