
Den danske Pilgrimsrute
Midtjylland
Septrup - Nørrehoved 5-8

Afstand: Septrup-Nørrehoved, 18 km

Ruterne er kortlagt på såvel Waymarkedtrails som Friluftsrådets ’Ud i naturen’. 
Søg ”Den danske Pilgrimsrute” i søgefeltet nederst til venstre på 
http://hiking.waymarkedtrails.org/da/ Så kommer der nogle valgmuligheder 
øverst til højre. Vælg én af dem og tryk på zoom ind.
www.udinaturen.dk, klikke på ”ruter og motion” og videre til ”vandreruter”.
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RUTE TIL HERBERGET
Nordfra

Følg vandrestien fra Septrup, kort før Vrads by kan du 
vælge at forsætte lige sydpå ad cykel-sporet, så kom-
mer du til Vrads by, hvor I kan holde café-pause ved 
købmandsbutikken. Fortsæt ad cykelsporet og I rammer 
vandrestien lidt sydligere. Hærvejsherberget ligger ”inde” 
i skovområde, men fint afmærket.

Sydfra

Følg vandrestiafmærkningen fra Nr. Snede frem til herberget.

HERBERGET

Hærvejens Ferie, Nørhovedvej 16, 8766 Nr. Snede. 
Tlf. 20 48 80 25 og 75 77 10 25
info@haervejensferie.dk og http://haervejsherberger.dk/da/
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SOVEFACILITETER

To sovesale, 40 senge. Evt. mulighed for værelser (til-
køb). Salg af madvarer.

CAFESTOP

Fra nord: Ingen mulighed
Fra syd: i Nr. Snede: Idrætshallen og kroen.

ALTERNATIVE OVERNATNINGSSTEDER
TELT:

Teltplads (nr. 109) Palsgårds skov, 
Galgehøj samt teltplads (nr. 107) 
Palsgårds skov, Torup sø, Tingdalsskoven (m/vandpum-
pe). Begge steder under Naturstyrelsen, Midtjylland, 
mail: hjn@nst.dk  tlf. 75 77 21 21, 
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Hyggelig frokost på Herberget

⇒



SHELTER:

Vrads Købmandshandel, St. Bredlundvej 6, 8654 Bryrup 
tlf. 75 75 70 30.

TRANSPORT

Flex biltur med ’Midttrafik’
tlf. 87 40 83 00. Ring to timer før mellem Kl. 8.00-17.00.
7 kr pr. km. min. 35 km. 
Bagage må medbringes. Ved flere deltagere 25% rabat.
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SEVÆRDIGHEDER

Guidebog om Hærvejen, fortæller om historien og beskri-
ver en lang række seværdigheder fra 
Viborg til Padborg. 200 sider. Pris kr. 80,-  + forsendelse. 
Kan bestilles online via Hærvejens hjemmeside: 
www.haervej.dk.
Kort: obs - Hærvejsguiden er uden kort, disse foreligger 
separat i 9 kort, som fysisk kan købes
on line. Du kan også benytte dig af hærvejens app’s eller 
via Google Maps fra hjemmesiden. 
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SANDFLUGTENS LAND
- indsanderne ved Septrup Sande 
og Vrads Sande
Mens Hærvejens hovedstrøg i store træk har fulgt den nu-
værende hovedlandevej 13, så følger Hærvejens vandre- 
og cykelrute her et spor øst for højderyggen. Landskabe-
ligt dominerer en række dybe nedskårne dale - Funder 
Ådal, Saltendalen, Bryrupdalen og Tingdal. I den sidste 
findes en række større søer, som hører til blandt nogle af 
Danmarks reneste. På strækningen bemærker man store 
åbne klitlandskaber, som man kender dem fra vestkysten. 
Blot ligger de inde midt i Jylland. Klitformationerne er det 
synlige resultat af tidligere tiders ødelæggende sandflugter.
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EGNE NOTER:

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme                                                                      
www.santiagopilgrimme.dk      
sekretariat@santiagopilgrimme.dk - Tlf.: 5354 1019


