
3-dagestur på Kyst-til-kyst stien. 

d. 23-25 august 2021 
 
Start: 
Vi mødes kl 8.00 mandag d. 23 aug. ved klubhuset, og kører i privatbiler til Blåvand. 
Det tager ca. 2,5 timer at køre til vandreturens startsted. 
 
Kyst-til-Kyst stien fører fra Danmarks vestligste punkt: Blåvandshuk tværs over Jylland til 
Vejle. I alt ca. 130 km (afh. af hvilken kilde man bruger, varierer stiens længde mellem 120 og 
140 km). 
I store træk følger stien tre store åer tværs over Jylland: Varde Å, Holme Å og Vejle Å. Men 
hvis man ser lidt mere detaljeret på ruten, så fører den igennem et utal af landskabsformer 
og naturtyper fra sandstrand ved Vesterhavet, gennem klitter, heder, enge, skove for til sidst 
at ende midt i en by. 
 
Vores tur starter ikke ved Blåvandshuk. Vi springer de første 5 km over, og starter på stien 
ved Grønningen. Det, vi går glip af, er Vesterhavet (hedder nu Nordsøen) til højre, klitter til 
venstre, sand under sålerne og turister i spredt formation. I bliver ikke snydt for strand. Vi 
starter ved stranden, og mens chaufførerne flytter bilerne til dagens slutpunkt, er der rig 
lejlighed til at dyppe fødderne i Vesterhavet. Vi går fra kysten, som her hedder Hvidbjerg 
Strand, til nordenden af Ho-bugt (Broengvej), hvor de fleste af vore biler holder. Nogle af os 
skal lige hente den sidste bil, med mindre vi har kørt med taxa tidligere på dagen. Derfra 
kører vi til Vandrerhjemmet i Oksbøl, hvor vi skal bo i to dage. Dagens etape: ca. 15 km. 
 
Dag 2 går vi sydpå, til vi møder kyst-til-kyst stien og følger den til Varde. Herfra tager vi toget 
tilbage til Oksbøl (Esbjerg-Varde-Nr.Nebel ruten). Vi skal nå toget ved den station, der 
hedder Boulevarden kl 16.09. Ankomst i Oksbøl 16.21. Dagens etape: ca. 20 km. 
 
Dag 3 kører vi til Varde. Her læsses passagererne af ved torvet og kirken. Chaufførerne 
fortsætter til P-pladsen ved østenden af Karlsgårde sø (Tambours have), parkerer bilerne og 
tager en taxa tilbage til Varde. Herfra følger vi Kyst-til kyst stien. Dagens etape ca 13-14 km.  
 
Husk at medbringe: 
Madpakke og drikkelse til 1. dag 
Regntøj, som vi sikkert ikke får brug for. 
Overlevelsesguf efter behov. 
Kikkert, hvis du har én (den skal ikke med i håndbagagen) 
 
Underholdende indslag modtages med tak. 
 
Adresser: til GPS:  
Grønningen, Hvidbjerg Strandvej 
Broengvej, Oksbøl (har ikke noget nr, men vi parkerer lige syd for de store grusgravssøer. 
Koncepthotel – Danhostel Blåvandshuk, Strandvejen 1, 6840 Oksbøl 
Kirkepladsen, Varde (ved. Sankt Jacobi kirke) 
Togstation: Boulevard st. Nordre Boulevard (rute 431) 
Tambours have, Bredmosevej, Varde 
 
Vi går lige uden for det militære øvelsesområde ved Oksbøl. Øvelsesområdet og de øvrige 
naturområder – mest statsejede arealer, huser en stor bestand af krondyr. Bestanden i dette 



område anslås til at være 1300 dyr. Når hinderne har kælvet i maj-juni, øges bestanden med 
500 dyr. 
 
Vandrehjemmet i Oksbøl ligger ca. 10 km fra Grærup Langsø, som har ord for at være 
nordeuropas bedste sted at se kronvildt. Vi kan vælge at køre en aftentur til Grærup Langsø 
for at se krondyrene. Vi kommer lige i starten af krondyrenes parringsperiode, men mon ikke 
en håndfuld af de store hjorte er mødt op for at gøre indtryk på damerne og afskrække 
rivalerne. Stedet er så kendt, at krondyrenes kampplads er afsat på kortet. Såfremt vi vælger 
denne mulighed, så er det her, man får brug for en kikkert. 
 
Når du tilmelder dig, så oplys venligst, om du kan lægge bil til. 
 
Arrangører: 
Bodil Madsen og Inger Vinther 


