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Feriehotel 
Nordsøen

Blokhus 
Camping

Bellevue Hotel

OVERNATNING / 
TURIST-INFOSTEDER

• Blokhus Camping
www.blokhus.dk-camp.dk

• Danland 
Feriehotel Nordsøen
www.feriecenternord.dk

• Bellevue Hotel
www.bellevuehotel.dk
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Signaturforklaring:

Skov

Byområde

Søer

Ruteforløb

T Tankested

Dagligvarer/kiosk 
(udenfor større byer)

WC Off entligt toilet

BLOKHUS NORD

VANDRING

 7 KM

T

WC



 
7 km. på off entlige veje og små 
sti er med udgangspunkt fra 
Jammerbugt Turistbureau 
Blokhus.

• Tankested 
Hune sø og Hune Kirke

• Blokhus Strand
• Udsigt over Vesterhavet
• Sømærket
• Redningsstati onen

Naturskøn vandrerute

TANKESTED:

Et af de ialt 18 Tankesteder 
ligger ved Hune Sø, som lig-
ger lige ved Hune Kirke. 
At sidde på bænken med 
udsigt over søen giver anled-
ning ti l at tænke gode tanker. 
Bænken står, hvor sti  nr. 38 
og sti  nr. 100  skilles.

1.      UDSIGTSPUNKT

For enden af sti  nr. 35 - og 
lige før trappen ned af de 
stejle skråninger er der - et 
af mange - smukke og faci-
nerende udsigtspunkter 
ud over Vesterhavet.

2.     BLOKHUS STRAND

Ca. 1 km af turen foregår 
langs stranden ved 
Blokhus. I sig selv en stor 
oplevelse - sommer som 
vinter.

3.      SØMÆRKET

Et stærkt kendetegn, som 
fortæller sin egen historie 
om dengang Søfolkene 
pejlede kursen i forhold ti l 
at holde afstand i forhold 
ti l at gå på grund eller at 
skulle lande skibets last.

4.      REDNINGSSTATIONEN

En af de seneste ti lkomne 
historiske bygninger i 
Blokhus. Hele historien 
fi ndes i ti lgængeligt materi-
ale på turistbureauet.
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Inspirati on ti l gode oplevelser i Jammerbugten  |  danskernes foretrukne desti nati on!
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BLOKHUS NORD
 7 KM

VANDRING

TANKESTEDER:

Tankesteder er nøje udvalgte sted-
er i naturen, hvor der er smukke 
udsigter og plads ti l at lade 
tankerne vandre. I Jammerbugten 
fi ndes der 18 Tankesteder.


