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Signaturforklaring:

Skov

Byområde
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T Tankested

K Kulturmiljø

Dagligvarer/kiosk 
(udenfor større byer)

WC Off entligt toilet

Ruteforløb 26 km

Ruteforløb 16 km

OVERNATNING

• Rønnes Hotel
www.roennes-hotel.dk

• Sanden Bjerggaard
www.sanden-bjerggaard.dk

• Feriecenter Slett estrand
www.slettestrand.dk

• Hotel Højgården
www.hojgaarden.dk

• Svinkløv Badehotel
www.svinkloev-badehotel.dk

• Jammerbugt Ferie
www.jammerbugt-ferie.dk

• Svinkløv Camping
www.svinkloevcamping.dk

• Fjerritslev Vandrerhjem
www.danhostelfjerritslev.dk

• Klim Strand Camping
www.klimstrand.dk

• Hotel &Restaurant 
Klim Bjerg
www.klimbjerg.dk
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KULTURMILJØ:

Svinkløv Badehotel er et af de 
kendte Kulturmiljøer i Jammer-
bugt Kommune. 
Hotellet, der blev opført Hotellet 
er opført i 1925 og er tegnet af 
kgl. bygningsinspektør Einar Pack-
ness og er et af de få bevarede 
hoteller herhjemme, der er 
opført helt i træ. 

Han Herred Havbåde er også et 
kulturmiljø i Jammerbugten. 
Det nyopført bådeværft  sikrer 
bevaringen af havbåde-kulturen, 
hvor man kan følge bådebyg-
gernes i deres arbejde. Det 
nyrenovered spil trækker jævnligt 
bådene på havet.  

Lyngmøllen ved Grønnestrand 
er et andet Kulturmiljø, bygget i 
1876 og Danmarks eneste 
bevarede vindmølle, som er 
dækket med lyng på alle sider.

TANKESTEDER:
Tankesteder er nøje udvalgte steder i na-
turen, hvor der er smukke udsigter og plads 
ti l at lade tankerne fl yve. I Jammerbugten 
fi ndes der 18 Tankesteder.

På ruterne her fi ndes to af de ialt 
18 Tankesteder.
Det ene ligger yderst i sydlig 
retning på de grønne områder ved 
Hotel Sanden Bjerggaard og det 
andet på sydspidsen af Svinklov-
ene. 
Begge steder med en unik udsigt 
ud over Vesterhavet.

2. MOTIONS  OG LEGESTI
I den østligste del af Svinkløv 
Klitplantage er der anlagt en 
kombineret moti ons- og legesti . 
På sti en er der placeret et antal 
moti onsredskaber i et forløb, hvor 
såvel turen imellem de enkelte 
redskaber som redskaberne i sig 
selv er et ti lbud om moti on i fri 
natur. De fl este moti onsredskaber 
langs selve ruten vil forfi ndes i 
dublett er, så fl ere kan træne side 
om side.
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1. SKT. OLAVS KILDE
500 meter øst for Svinkløv Bade-
hotel går en sti  op ad skrænten 
mod Skt. Olavs Kilde. Sti en følger 
bækken, og på et ti dspunkt når 
man udspringet, der er godt 
gemt i kratt et. Kilden var en hel-
ligkilde, viet ti l Olav den Hellige 
- Norges skytshelgen. Kilden blev 
søgt som lægedomskilde helt op 
ti l 1890’erne.  
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3. DEN GAMLE KONGEVEJ
Kongevejen er den gamle vej-
forbindelse mellem Aalborg og 
Thisted. Den følger terrænets 
former i bløde kurver og Nord-
søsti en følger dele af Kongevejens 
tracé. Lige syd for vejens udmund-
ing i Klim by, fi nder du et af Jam-
merbugtens Kulturmiljøer, Klim 
Kalkovn. Siden middelalderen har 
der været en vejforbindelse mel-
lem Thy og Vendsyssel gennem 
Hanherrederne. 

Inspirati on ti l gode oplevelser i Jammerbugten  |  danskernes foretrukne desti nati on!

16 eller 26 km på 
off entlig vej.
90 % asfalt og 10 % grus 
(- ikke egnet ti l racercykel) 

• To Tankesteder
• Tre Kulturmiljøer

Cykelruter
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