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• Feriehotel Tranum Klit
www.tranumklit.dk

• Feriecenter Tranum Strand
www.tranumstrand.dk

• Camping Skovly
www.camping-skovly.dk

Feriehotel
Tranum Klit
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Tranum Strand
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Signaturforklaring:

Skov

Byområde

Søer

Ruteforløb

T Tankested

K Kulturmiljø

Dagligvarer/kiosk 
(udenfor større byer)

WC Off entligt toilet

WC

WC

WC



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

15,3 km. på off entlig vej.
80 % asfalt og 20 % grus 
(- ikke egnet ti l racercykel) 

• To Tankesteder
• Skovlegeplads i Tranum
• Naturcenter Fosdalen
• Et udsigtspunkt

Cykel- og vandrerute

Udgiver: VisitJammerbugten

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

TANKESTED:
Tranum Strand
Tankestedet er ved bunkeren. 
Ved Tranum Strand fi ndes også 
Feriehotel Tranum Klit, som 
arrangerer Sandskulpturkonkur-
rencer hver sommer. Off . toilet 
og strandkiosk. Tæt ved fi nder 
du også Kunstcentret Tranum 
Strandgård.

TANKESTED:
Fosdalen 
Fosdalen er et af Han Herreds 
mest kendte udfl ugtssteder 
og et af de mest besøgte 
naturområder i Nordjylland. 
Den stejle trappen, ved foden 
af vejen umiddelbart eft er 
Fosdalhus, fører op ti l et unikt 
udsigtspunkt. 

1. TRANUM BY
Lige overfor Camping Skovly ved 
byskilt fi ndes såvel udsigtspunkt, 
hundeskov og stor skovlegeplads 
med åbne/overdækkede 
spisesteder. Off . toilet. 
Det gamle Mejeri midt i byen er 
opført i 1928.

2. HÅNDLAVEDE STEARINLYS 
Mellem Tranum by og Fosdalen 
fi nder du hele to store produ-
center af håndlavede stearinlys: 
Tranum Lys og Glas samt Ejstrup 
Lys. Men også anden brugskunst 
og gavearti kler fi ndes i 
buti kkerne.
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3. FOSDALEN 
Som en del af Fosdalen fi nder 
man dels den gamle Præstegård 
(på adressen: Ejstrupvej 47) samt 
Lerup Kirke, der er opført ca. 
1200. Den ensomt beliggende 
kirke, som næsten forsvinder i 
de klitplantager, der i det sidste 
halve århundrede er opvokset 
på de ti dligere hede- og klitar-
ealer, var i den katolske ti d viet 
Vor Frue, og stedet havde stor 
betydning som skueplads for de 
store markeder, der afh oldtes her.
Ved kirken fi ndes et off . toilet.
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4. NATURCENTER 
Naturcenter Fosdalen
Centret danner ramme for 
en naturskole, hvor der bl.a. 
afvikles lejrskoleophold. 
Naturcenter Fosdalen ligger 
også inde med mange skrift er 
m.m. om områdets natur- og 
dyreliv. Off entligt toilet.

www.naturcenterfosdalen.dk

-fyldt med ferie...

VisitJammerbugten.dk


