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Feriecenter 
Tranum Strand
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• Feriehotel Tranum Klit
www.tranumklit.dk

• Feriecenter Tranum Strand
www.tranumstrand.dk

• Camping Skovly
www.camping-skovly.dk

• Tranum Klit Camping
www.tranumklit.dk-camp.dk

Feriehotel
Tranum Klit

Ejstrup Strand

Tranum
Klit Camping
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Signaturforklaring:

Skov

Byområde

Søer

Ruteforløb

T Tankested

K Kulturmiljø

Dagligvarer/kiosk 
(udenfor større byer)

WC Off entligt toilet

Fotos udlånt af  Thomas Eske Holm

WC

WC

T

1

2

3

4

5

WC



Cykelrute

|

|

|

|

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

Udgiver: VisitJammerbugten

-fyldt med ferie...

VisitJammerbugten.dk

17,9 km. på off entlig vej.
95 % asfalt og 5 % grus 
(- ikke egnet ti l racercykel) 

• Et Tankested
• Tranum Strandgård

Kunst- og Kulturcenter
• Sandmosen

TANKESTEDER:
Tankesteder er nøje udvalgte steder i 
naturen, hvor der er smukke udsigter og 
plads ti l at lade tankerne vandre. I Jam-
merbugten 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. 

4. SANDMOSEVEJ
En meget karakteristi sk 
vestkystvej – lang og lige -  og 
som på en vindstærk dag, 
giver særlige udfordringer. 
Vejen løber langs en stor del 
af Tranum Klitplantage som 
i dag indgår i de militære 
skydeterræner. Turen går også  
forbi en af de mange kystnære 
campingpladser i Jammer-
bugten, Tranum Klit Camping

5. KROGEN
Et af de mange smukt beliggende 
ferie- og friti dshusområder, der 
ligger tæt ved Tranum By samt 
Vesterhavet. Området huser også 
et af asylcentrene hos Røde Kors.

1. TRANUM STRANDGÅRD
Ved Tranum Strandgård har der 
været drevet skudefart primært 
ti l Norge (det var på Terje 
Vigens ti d) og frem ti l midten 
af det nitt ende århundrede. 
Eft er at skudehandelen ophørte, 
blev der i en årrække drevet 
almindelig købmandsforretning 
fra Strandgården, hvoreft er der 
indti l for få år siden blev drevet 
landbrug fra gården.  I dag er 
det kunst- og udsti llingscenter. 
www.tranumstrandgaard.dk

2. EJSTRUP STRAND
Skøn badestrand med off . 
toiletf aciliteter. Et af de 
mere rolige strandområder 
i Jammerbugt Kommune. 
Ligger tæt ved såvel Tranum 
Klit Camping som Feriehotel 
Tranum Klit.

3. TRANUM KLITPLANTAGE
Tranum Klitplantage er et 
næste 4000 hektar stort 
område af gammel havbund, 
der siden stenalderen har 
ligget oven vande. Området 
tager sig ud som klithede, det 
vil sige fl yvesand der i større 
eller mindre grad er bevokset 
med hedeplanter - lyng, gyvel, 
enebær og bjergfyr.
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