
TURBESKRIVELSE. 
 
 
Dag 1. 
Turen starter på Hærvejen igennem Sepstrup sande. Turen ender i et natur skønt lukket område ved 
”den gamle jernbane” i Christiansdhede. Der er 15 min. Gang til en dejlig badesø.  
Turlængde: 5 km.  ca. 1 ½ time effektiv kørsel. 
 
Dag 2. 
Turen går igennem Vrads Hede, Et af Danmarks smukkeste naturområder. Der er mulighed for en 
dukkert i Bane Søen som mødes efter ca. 1 timers kørsel. I forsætter igennem Vrads landsby, og 
ender i et naturområde tæt på Fogstrup by. I Vrads by er der en mindre købmand hvor lettere indkøb 
kan fortages. Det er byens beboer der frivilligt holder driften i Købmanden. Den er virkelig et besøg 
hver, og der bydes altid på en gratis kop kaffe. 
Turlængde: 17 km. Ca. 5 time effektiv kørsel.   
 
Dag 3. 
Turen går gennem Salten by, forsætter langs Rye Sønderskov og går igennem det det smukke og 
meget særprægede Højkol Skovområde ved Salten Langesø. Overnatning vil finde sted på et 
offentligt teltplads område ved Gudenåen. På pladsen er der bad mulighed.  Indkøbsmuligheder i 
Gl. Rye.  Fiskemuligheder i Gudenå. 
Turlængde: 15 km. Ca. 4 timers effektiv kørsel. 
 
Dag 4. 
Turen går op igennem Gl. Rye og videre op forbi Himmelbjerget. Overnatning er på en meget smuk 
natureng 3 km. fra Himmelbjergets top. Der er indkøbs muligheder i Gl. Rye.  
Turlængde: 9 km. ca. 2 ½ effektiv kørsel.  
 
Dag 5. 
Turen forsætter igennem Sønderskov, naturområdet ”Paradiset” og forbi Slåensø (en af Danmarks 
reneste søer.). Igennem Virklund, forbi Peterslyst ridecenter, og videre igennem Vesterskoven. 
Overnatning er på et naturområde ved en sø, der ligger ved Vesterskoven på Silkeborg rideklubs 
område. Mulighed for indkøb i Virklund. På lejrpladsen er der bad mulighed. 
Fiskemuligheder ved søen ved lejrpladsen. 
Turlængde:  13 km. ca. 4 timers effektiv kørsel. 
 
Dag 6. 
Turen forsætter langs Vesterskoven og ender ved startstedet DitEvent. 
Turlængde: 8 km. ca. 2 ½ time effektiv kørsel. 
 
 
 
  


