Udsigt

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
■ Adgang til køkken ved overnatning
■ Bad
■ Forplejning
■ Overnatning under tag
■ Teltplads
■ Raste under tag
■ Udlejning af cykler
■ Værktøj til mindre reparation af cykel
■ Bagagetransport/- opbevaring
■ Modtager euro/kreditkort
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Solnedgang fra Urhøj Camping

BJERGE STRAND
STOREBÆLTSKYSTEN

FRILUFTS

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.

Urhøjvej 14
4480 Store Fuglede
Tlf. 5959 7200
e-post: feilskov@urhoej-camping.dk
www.urhoej-camping.dk

Denne folder er udgivet med tilskud fra:

Åbningstider:
Åbent i perioden 30. marts – 21. oktober.
Afstand til offentlig transport ca. 2,7 km

SJÆLLAND · MØN · LOLLAND · FALSTER

Udsigt til Storebæltsbroen

Outdoor Gateway Urhøj
Gatewayen drives af Lone og Alex som samtidig driver Urhøj
Camping. Når du besøger gatewayen kommer du til en af Danmarks bedste strande. Her kan du bade, fiske – også fra båd,
sejle kajak, kitesurfe og windsurfe. Gatewayen er også udgangspunkt for en række cykel- og vandreture i området.
På Urhøj Camping kan du campere i 4 niveauer, så de fleste
pladser har havudsigt. Du kan også vælge at leje en hytte eller
du kan slå dit eget telt op bare 37 m fra vandkanten.
Du har adgang til informations på PC, du kan købe lappegrej, fiskegrej, leje cykler, og i det hele taget benytte campingpladsens faciliteter – der blandt andet omfatter en god cafe med
sund mad. Desuden har du adgang til diverse brochurer, salg af
cykel- og vandrekort og personlig betjening i receptionens åbningstider.
Fra gatewayen er der adgang til en række betydningsfulde kulturhistoriske seværdigheder, som du kan besøge på dine ture
rundt i landskabet.
Vi hjælper gerne med forslag til spændende udflugter i
Vestsjælland.

Landskabet
Du befinder dig i et typisk østdansk landskab med moræneaflejringer. Nogle er prominente bakker som stenalderfolket har
udset som begravelsesplads eller mindesmærke som giver sig
udslag i et stort antal fortidsminder i området.
Morænelandskabet gennemskæres af den nedre del af Halleby
Å, inden denne løber ud i Jammerland Bugt. Foran isens aflejringer ligger kystlandskabet som byder på en stor variation i
landskabsformer dannet ved havets skiftende erosion og påførsel af materialer. Du finder oddedannelser, strandvolde og
klinter med det fascinerende dyre- og planteliv der har tilpasset sig til livet her.
Fra Urhøjen, lige op ad vejen fra gatewayen, har du en fantastisk udsigt 360 grader rundt til hele Storebælt med broen,
Asnæs, Reersø, Tissø, Musholm og Fyn.

Lokal cykelrute

Dronningestenen

Tissø

Fugledegård og Naturpark Åmosen.
Formidlingscenter Fugledegård fungerer
som det første besøgs- og informationscenter for Naturpark Åmosen. Naturparken indeholder unikke kultur-, natur-,
geologiske og landskabmæssige værdier.

Seværdigheder
Røsnæs har en enestående natur med overdrev og kratskove
og et rigt fugleliv. Du kan se musvåger, edderfugle på revet, rødrygget tornskade, gråstrubet lappedykker, tornsanger og karmindompap. Langs kysten er der gode muligheder for lystfiskeri
efter bl.a. havørred og hornfisk. Der er flere vandreture af varierende længde på spidsen af Røsnæs.
Reersø - var oprindeligt flere små øer. De blev senere sammenhængende efter stenalderhavet trak sig tilbage og efterhånden også sammenhængende med Sjælland. Indimellem
oversvømmes tangen mellem Reersø og Sjælland og Reersø bliver igen en ø. Naturen på Reersø har derfor mange vådområder
med bl.a. vadefugle, gæs, hejrer og en interessant flora, ligesom
der er fredede kystlandskaber og klinter mod vest.
Naturområdet Flasken, med fredede strandenge og overdrev,
har et rigt fugleliv hele året. Halleby Å har sit udløb via Flasken,
som er et af Sjællands få uregulerede å udløb. Der er ikke offentlig adgang til området, men det er frit at færdes ved kysten.
Der er fugletårn ved rastepladsen, hvor der er udsigt over hele
området.
Sukkerkanalen er via Halleby Å forbundet til Tissø, som er
Vestsjællands mest vandrige sø. På begge sider af Sukkerkanalen er der stier ned til den fine badestrand ved Jammerland Bugt.
Her vokser Hedelyng, Revling, Knold Ranunkel og mange forskellige mosser. Hist og her er der lysegrønne strejf af den lille
stedsegrønne bregne Almindelig Engelsød.

Rævehøj

Reersø

Gørlev Kirke

Et af Åmosens store aktiver er en lang
række vigtige fund af bopladser fra stenalderen. De ældste er fra sen-istiden for cirka
13.000 år siden, mens de yngste er fra midten af bondestenalderen og cirka 5.000 år
gamle.
Rævehøj, Danmarks højeste jættestue, ligger i Dalby nær udløbet af Halleby Å. Højen
opførtes i bondestenalder for godt 5000 år
siden. Fra Rævehøj har man en imponerende udsigt over en stor del af Vestsjælland og Storebælt med broen som symbol
på nutidens ligeså utrolige byggeri.
Regnarshøj er en åben gravhøj. For at
komme ind i højen må man passere en lang
gang som findes på øst siden af højen. Fra
højen er der en pragtfuld udsigt over hele
egnen, med Storebælt mod vest og Tissø og
Gørlev ind i landet. Der er picnicbord ved
højen.
I Gørlev kirke står 2 berømte og velbevarede runesten i våbenhuset. Den største,
som er en gravsten og fra omkring år 900,
indeholder det fuldstændige runealfabet,
futharken. Gørlev stenen er en af vore mest
interessante runesten og overgås kun af
Jellingestenen.

Ruter og rundture
Outdoor Gateway Urhøj ligger meget centralt for en række ture.
Tre af Sjællandsledens etaper starter fra Gatewayen. Den lokale cykelrute; ”Historisk Vingesus” passerer forbi – her kan du
nyde en tur igennem et typisk vestsjællandsk landskab og forbi
mange fortidsminder.
Tre lokale cykelruter udspringer fra gatewayen.

Dronninge stenen har en spændende historie at fortælle. Om dengang Dronning
Margrethe den I (1352-1412) sejlede gennem Storebælt og led skibbrud i et frygteligt
stormvejr.

Har du selv havkajak, kan du sætte den i vandet ved gatewayen
og derfra har du adgang til hele Jammerland Bugt. Eller du kan
starte fra Tissø og ad Halleby Å til Bjerge Sydstrand.
Runesten

