Udsigt over Lønnebjerg og Sejerøbugten

Gatewayens faciliteter:

Outdoor Gateway – hvad er det?

■ Adgang til vandre- og cykelruter
■ Kort over området
■ Materiale om natur- og kulturoplevelser
■ Foldere med oplevelsestilbud fra
lokale virksomheder

En Outdoor Gateway er et knudepunkt for aktive oplevelser i
det omgivende landskab. Her kan du få hjælp og inspiration til
vandre-, cykel-, ride- eller måske sejlture og du kan få forskellige former for service i forbindelse med din tur.

■ Wi-Fi
■ PC med internet og printer
■ Opladning af elektrisk udstyr
■ Adgang til vand & toilet
■ Madpakke til turen

1 LØNNEBJERG
2 SOMMERLAND SJÆLLAND
Gl. Nykøbingvej 169, 4572 Nr. Asmindrup
Tlf. 5931 2100
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3 VESTERLYNG
Ravnholtvej 3, Havnsø, 4591 Føllenslev
Tlf. 5920 0066
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4 HOLBÆK FJORD
Sofiesminde Alle 1, 4300 Holbæk
Tlf. 4182 4569

■ Udlejning af cykler
■ Værktøj til mindre reparation af cykel

5 URHØJ
Urhøjvej 14, 4480 Store Fuglede
Tlf. 5959 7200

■ Aflåst rum til cykel
■ Bagagetransport/- opbevaring

6 KONGSKILDE FRILUFTSGÅRD
Skælskørvej 34, 4180 Sorø
Tlf. 5784 9277

■ Leje af guide
■ Geocaching
■ Modtager euro/kreditkort
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7 HEJREDE FRILUFTSGÅRD
Hejredevej 26, 4990 Sakskøbing
Tlf. 5477 8826
8 RØDBY LYSTSKOV
Strandvej 3, 4970 Rødby. Tlf. 4218 4750
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Lønnebjerg med livsstilsbutikken Kastanielys

SJÆLLANDS
ODDE

GUIDEN.DK

På friluftsguiden.dk kan du designe din egen guide til oplevelser i det fri
og printe den på et kort. Eller du kan downloade ruter til din GPS. Find
også overnatning, spisesteder, seværdigheder, rastepladser mv. De
længere ruter er etapeopdelt, og ved hver etapestart er det muligt at
overnatte med telt.

Søndervangsvej 39
4583 Sjællands Odde
Tlf. 2925 3781
e-post: rikke@kastanielys.dk
www.kastanielys.dk

Denne folder er udgivet med tilskud fra:

Åbningstider:
Følger butikkens åbningstider.
Kontakt os gerne på tlf. 2925 3781
Afstand til offentlig transport ca. 1,5 km

SJÆLLAND · MØN · LOLLAND · FALSTER

Rikke og Christian

De ædle druer

Bakket landskab omkring Lønnebjerg

Outdoor Gateway Lønnebjerg

Landskabet

På Lønnebjerg driver Rikke og Christian et økologisk landbrug og
vingård. Lønnebjerg er smukt beliggende på sydsiden af Oddens
højeste punkt ”Hulbjerg”. Du er velkommen til at besøge vinmarken og nyde udsigten derfra. Du kan også gå en tur ned over
marken til stranden ved Sejerø bugten.

Outdoor Gateway Lønnebjerg er et naturligt udgangspunkt for
at opleve Sjællands Oddes mangfoldig natur og farverige historier. Den ca. 17 km lange og op til 1,5 km brede odde bestod
i stenalderen overvejende af en aflang ø af moræneler. Moræneaflejringerne er dannet som en randmoræne ved et tidligt isfremstød fra nordøst under sidste istid.

Outdoor Gateway Lønnebjerg udlejer cykler og samarbejder med
Odsherred cykeludlejning. Det giver mulighed for at cykle mellem
udlejningsstederne og aflevere cyklerne hos udlejerne. Er din
egen cykel punkteret, kan du låne udstyr til at få den lappet. Gatewayen råder over en velassorteret cykelværktøjskasse.
Skulle provianten være sluppet op, har du mulighed for at fylde
din drikkedunk op med vand og købe saft, is, kaffe og konfekture. Eller du kan holde en pause på turen og nyde de opstillede
bænke og borde med indbygget grillplads, som er smukt placeret omkring gatewayen.

Senere blev øen ved aflejring og landhævning forbundet med
morænebakken ved Lumsås og dermed landfast med resten af
Sjælland. Gniben udgør med sin 16 m høje moræneknold den
yderste spids af Sjællands Odde.

I samarbejde med lokale guider, og det lokale erhvervsliv tilbyder vi at arrangere skræddersyede vandre-/oplevelsesture på
Sjællands Odde. Kontakt os gerne med dit ønske til indhold af
tur.

Ruter og Rundture
Er du ude på en af de nationale cykelruter Sjællands Odde Rødby, National cykelrute nr. 7 (240km) eller Hanstholm København, National cykelrute nr. 2 (420km), kommer du
forbi Outdoor Gateway Lønnebjerg. Den regionale vandrerute;
Sjællandsleden passerer også forbi.
Der er mindre rundture på mellem 8 og 12 km, som du kan nå
fra Lønnebjerg. Tag fx en rundtur på Gniben og oplev Sjællands
Oddes yderste spids, eller tag på vandretur langs to parallelle
kyster ved Kattegat og Sejerø Bugt og oplev kystlandskabets
mangfoldighed.

Odden Røgeri - På en skrænt, med flot udsigt over Kattegat, ligger Odden Røgeri. Det
er meget karakteristisk med sine 3 markante, men enkle skorstene. Røgeriet er
tegnet af den verdensberømte danske arkitekt, Arne Jacobsen. I forbindelse med røgeriet er der en butik, hvor der kan købes
forskellige specialiteter.

Odden Røgeri

Fra Sjællands Odde har du et flot udsyn over Kattegat og Sejerø
Bugten, på samme tid, blot ved at vende dig 180 grader rundt.
I klart vejr kan du se helt til Hesselø mod nord og Samsø mod
syd.

Seværdigheder
I tilknytning til gatewayen finder du et lysestøberi, som sælger
hjemmelavede lys. Gå på opdagelse i livsstilsbutikken ”Kastanielys”, hvor du kan købe masser af lokale produkter samt vores
egen produktion af vin. I Kastanielys åbningstid er der adgang til
toilet og salg af cykel- og vandrekort.

Gniben – Sjællands Oddes yderste spids

Fra Outdoor Gateway Lønnebjerg har du mulighed for at besøge en række seværdigheder og mange af dem ligger i forbindelse med ruterne.
Gniben - Militæret har åbnet denne pragtfulde, næsten uberørte natur for offentligheden. På Gniben er mange spændende
planter knyttet til det barske, salte og tørre, men også meget
solrige miljø. Her er også mange insekter, som især firben lever
godt af. Tårnfalke ses næsten konstant i luften på udkig efter
de eftertragtede firben og andre byttedyr. På stranden er der
mulighed for at se sæler, edderfugle og sortænder langs kysten.
Under istiden har der været besøg fra nordiske fjelde. Stenene
i vandkanten vidner om besøg fra de norske og svenske fjelde.
Hulbjerg - Lige overfor gatewayen ligger soldaterhøjen Hulbjerg. Det er det højeste punkt på Sjællands Odde med sine 29
m over havet og panoramaudsigt over Kattegat og Sejerøbugten. Hulbjerg var i krigstid en vigtig post, da man kunne spejde
efter fjenden fra tårnet, der dengang lå på toppen. Dengang
var Lønnebjerg forpligtiget til at huse soldater i krigstid. I dag
er tårnet revet ned, men udsigten er stadig fantastisk. Der er
placeret en cache på Hulbjerg, så frem med GPS’en og gå på
skattejagt. Se www.geocaching.dk

Odden Kirke

Odden Havn

Odden Fiskerihavn (Havnebyen) - Havnen var i 1920'erne og 30'erne hjemsted for
storstilet tunfiskeri og modsat mange
andre, mindre havne, er det fortsat en fiskerihavn, som gør havneområdet spændende og livligt samtidig med at havnen i
dag huser en velbesøgt lystbådehavn.
Odden Kirke - ligger få kilometer øst for
Havnebyen. Kirken er oprindeligt fra 1300tallet, men udvidet flere omgange. På kirkegården ses et mindesmærke over søhelten
Peder Willemoes grav. Willemoes døde
under søslaget ved Sj. Odde i 1808. På den
vestlige del af kirkegården ses en mindesten, der er sat over graven for 3 britiske flyvere, der blev skudt ned over Sejerøbugten
i 1943.
Frisk fisk - Du kan fiske overalt langs
kysten. Eller du kan tilmelde dig ”HavFriskFisk” og få en sms, når den lokale kutter
lander friske lokalt fangede fisk i Odden
Havn.

Kattegat

Hav og strand - Både Kattegat med sine
stenede strande og Sejerøbugten med lavvandet sandbund giver mulighed for en forfriskende dukkert.
Der er mange kunsthåndværkere og
gårdbutikker du kan besøge på din tur.
Du finder dem på friluftsguiden.dk.

Sejerøbugten

