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SALTUM ∙ INGSTRUP ∙ GRØNHØJ
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T

T

Grønhøj Strand
Camping

Camping Rolighed Ingstrup

Saltum

Nols Sø

Feriecenter
Grønhøj

Fårup Camping

Jambo Feriepark

Saltum Strand
Camping

Guldager Camping

OVERNATNING
• Feriecenter Grønhøj

www.strandhotellerne.dk
• Grønhøj Strand Camping 

www.gronhoj-strand-camping.dk
• Camping Rolighed

www.camping-rolighed.dk
• Guldager Camping

www.guldagercamping.dk
• Saltum Strand Camping

www.saltumstrand.dk
• Jambo Feriepark

www.jambo.dk
• Houen Camping
• Fårup Camping

www.faarup-camping.dk

Lille Norge

Houen 
Camping

Pirupshvarre
Strand

Fårup 
Sommerland
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Signaturforklaring:

Skov

Byområde

Søer

Ruteforløb

T Tankested

K Kulturmiljø

Dagligvarer/kiosk 
(udenfor større byer)

WC Off entligt toilet
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V. Hjermitslev
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Cykelrute

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

Udgiver: VisitJammerbugten

-fyldt med ferie...

VisitJammerbugten.dk

26,6 km. på off entlig vej.
98 % asfalt og 2 % grus 
(- ikke egnet ti l racercykel) 

• Tankested - Kett rup Bjerge
• Nordeuropas største

Safarigolf-park
• Egnssamlingen Saltum

SALTUM ∙ INGSTRUP ∙ GRØNHØJ
CYKEL

26.6 KM

SALTUM ING

1. JAMBO FERIEPARK 
SAFARIGOLF
Safarigolf-parken er 
Nordeuropas største af sin slags. Selv 
inkarnerede golfspillere 
fi nder anlægget meget anvendelig, 
der også lægger baner ti l mange en 
god familiedyst. 

2. EGNSSAMLINGEN SALTUM
Et lokalhistorisk arkiv med recepti on 
og læsestueen gammel landsby-
smedjeet multi hus med arbe-
jdende værksteder, bondestue, gl. 
købmandsbuti k, sy- og vævestueet 
ombygget cementstøberi med lan-
dapotek, frisørsalon, skomagerværk-
sted, skolestue m.m

3. SDR. SALTUM
Sdr. Saltum er kendt som ti dligere 
stati onsby for Saltum og har tydelige 
bygværker fra sin betydning, da 
banen blev benytt et. Det var ”Skæg 
Jerrik” som grundlagde by

ens forsamlingshus og landsbrugs-
fonden, og der er fl ere spændende 
beretninger om landsbyen, der har 
121 indbyggere med 46 beboede 
boliger. 

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:
Kett rup Bjerge
Dett e Tankested, der er identi sk 
med bunkerens placering, ligger på 
et af de højeste udsigtspunkter i 
Jammerbugt Kommune, og dermed 
er et af de mest besøgte steder 
i Kommunen. Området omfatt er 
samti digt nogle af de mest velplac-
erede feriehuse med udsigt. 

4. KIRKERNE V. HJERMITSLEV
Vester Hjermitslev kirke der ligger 
nord for byen er oprindelige romanske 
bygning og opført omkring 1200 i den 
store kirkebygningsperiode af granitk-
vadre på en ti lhugget hulkantsokkel.
Syd for byen ligger Alstrup Kirke, der 
er opført i 1200 og senest restaureret 
1954. Der er 100 siddepladser samt et 
Frobenius orgel med 4 stemmer.

5. INGSTRUP MEJERI
Ingstrup Mejeri er et af Danmarks 
mindste ostemejerier, der har fokus 
på omhu og kærlighed ti l osteproduk-
ti onen. Ellers får man ”oste uden sjæl, 
der smager ens hver eneste gang, 
lyder fra folkene bag. Hver eneste ost 
bliver passet og plejet, og hver eneste 
ost har sit helt eget særpræg og smag. 
Over 100 års erfaring har vist os, at 
godt håndværk og masser af kærlighed 
bringer de bedste smagsnuancer frem 
i en ost. Til mejeriet er der knytt et en 
buti k.

6. HJORTEFARMEN VED
CAMPING ROLIGHED
Her kan man opleve kronhjortens 
fascinerende liv. Fra det ti dlige forår ti l 
eft eråret og ti dlig morgen ti l sen aft en 
kan man opleve dyrenes færden på 
deres præmisser og i deres natur. Mød 
en prægti g hjort med ca. 80 hinder 
og kalve med deres brøl og kalden. Se 
dem springe hovedkulds i søen eller føl 
den sti lle stund hvor dyrene fredeligt 
græsser.


