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www.blokhus.dk-camp.dk
www.blokhusklit-camping.dk
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www.feriecenternord.dk
www.danland.dk
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Inspiration til gode oplevelser i Jammerbugten | danskernes foretrukne destination!

VisitJammerbugten.dk
-fyldt med ferie...

TANKESTEDER:
Tankesteder er nøje udvalgte steder i naturen,
hvor der er smukke udsigter og plads til at
lade tankerne flyve. I Jammerbugten findes
der 18 Tankesteder.

KULTURMILJØ
Redningsstationen i Blokhus
Lige ved siden af turistbureauet
i Blokhus ligger den nyopførte
‘gamle’ redningsstation
Her får du historien om livet
på havet og om gamle dages
fiskerliv. Oﬀentligt toilet på
turistbureauet.

TANKESTED:
Mosesøen
Mosesøen, der ligger tæt på såvel
Moseby og den gamle briketfabrik, er et lidt ukendt sted, som
indbyder til at indtage en medbragt
picnickurv, eller til en lille gåtur.
Stedet er en del af hele mosehistorien, som går flere tusinde år
tilbage.
www.moselauget.dk

www.redningsstationblokhus.dk.

KULTURMILJØ
Briketfabrikken i Moseby
Briketfabrikken var den første
af sin art, ikke alene i Danmark,
men i verden. Og der kom folk
fra forskellige verdensdele for at
lære, hvordan man fremstillede
briketter. Især under besættelsen 1940-45 var der stor
efterspørgsel på briketter, og
fabrikken blev en meget
stor arbejdsplads.
www.moselauget.dk

TANKESTED:
Rødhus Klitplantage
Tankestedet ved Rødhus/Tranum
Klitplantage. Følg Overklitvej til
krydset ved Den Grønne Vej. Her
findes flot udsigtspunkt over klitplantagen mod Vesterhavet. Grusvejen er en del af Vestkystruten.
Bord og bænk.

33 KM

BLOKHUS RØDHUS
CYKEL

Cykelrute

KULTURMILJØ
Rødhus Kirke
Kirken kaldes “kirken ved
verdens ende”. Den opførtes i
1913 for kr. 12.767,- der dels
blev skaﬀet ved indsamling og
ved statsstøtte. Året igennem
er der mange besøgende og
alle har lommelygte med, da
der ingen elektrisk lys findes i
selve
kirkerummet.
www.hunesogn.dk

1. JETSMARK KIRKE
Den flotte kirke ligger i den sydlige
del af handelsbyen Pandrup og
stammer fra 1100-tallet. Hvert år
lægger mange besøgende vejen
forbi på grund af dens enestående
kalkmalerier. Åben for grupperundvisning efter aftale.
www.jetsmarks-kirke.dk

|

33 km. på oﬀentlig vej.
95 % asfalt og 5 % grus
(- ikke egnet til racercykel)
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