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Volstrup Vandreweekend
– med fuld forplejning

PAKKELØSNING PR. PERS.
2 x overnatninger inkl. linnedpakke og 
      slutrengøring
2 x Morgenkomplet
2 x Aftensmad (tapas tallerken og Herregårdsbøf)

2 x Sandwich ”To Go”

PRIS PR. PERSON  
845,- v/ 4 pers. pr. lejl.
945,- v/ 3 pers. pr. lejl. 
1.295,- v/ 2 pers. pr. lejl.

Lejligheden indeholder:
Soveværelse med to enkeltsenge. 
Hems med to enkeltsenge. 
Stor sovesofa i stuen med 
plads til to personer. 
Stort køkken-alrum 
og et badeværelse. Ønsker I ikke forplejning, er der også mulighed for selv at 

lave mad i lejligheden. Pris for to nætter uden forplejning er 
1.390,- pr. lejlighed. Linned kan lejes eller medbringes.

I Volstrup Ferielejligheder bor I naturskønt 
med udsigt til Volstrup Fiskesø. Herfra er der 
en kort køretur til flere forskellige vandreruter. 
Der er 10 minutters kørsel til Mariager Fjord 
og 20 minutter til Rebild Bakker.

Besøg skønne 
Himmerland med 

vandreture i 
Rebild Bakker 

og omkring 
Mariagerfjord

Pakken kan 
selvfølgelig 

også bookes 
på hverdage.
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VANDRERUTER 
VI 

ANBEFALER

AKTIVITETER I OMRÅDETVolstrup rummer fiskesø, padeltennis-bane, 18-huls golfbane, pay & play golfbane og indendørs golfcenter. 

degngrafisk.dk

Rebild Bakker er et storslået og smukt kuperet hedelandskab i Rebild 
National Park. Området har nogle fantastiske vandreruter, blandt andre Rebild 
Bakker ruten på knap 11 kilometer. Rebild Bakker ruten er certificeret kvalitetssti af Dansk Vandrelaug og 
Premium Vandrerute af Deutsches Wanderinstitut.
Rebild Bakker er på mange måder fantastisk året rundt med sine forskellige farver og de lyngklædte bakker. 
I perioder af året kan du opleve får i bakkerne. 

Rundturen mellem Hobro og Bramslev Bakker er en af Danmarks smukkeste vandreture – Panorama Ruten. 
Turen tager cirka tre timer, og er 10 km lang. Du går på en blanding af stier, græs-spor og grusveje - flere 
steder blandt græssende dyr. Turen går mange steder helt tæt på vandet. Om sommeren kan du sejle med 
turbåden ”Svanen” den ene vej mellem Bramslev Bakker og Hobro, og gå den anden vej.

Vi har flere lokale samarbejdspartnere, der også tilbyder spændende aktiviteter i vores skønne område. 
Besøg bl.a.:
• www.mariagerfjordguiden.dk – med masser af vandre- og cykelruter.
• RebildPorten – læs om aktiviteter i Rebild kommune. Fx Rebild Kanoudlejning og Rold Skov Adventure.
• www.destinationhimmerland.dk/vandring – aktiviteter i Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommune, 
  fx Mariager Fjord Kajak, Onkel Toms klatreskov.


