
SALTUM STRAND  
CYKEL  OG VANDRERUTE

9 KM

© VisitJammerbugten

Saltum Strand

Jambo Feriepark

Saltum Strand
Camping

Houen 
Camping

Fårup 
Sommerland


OVERNATNING

• Saltum Strand Camping
www.saltumstrand.dk

• Jambo Feriepark
www.jambo.dk

• Houen Camping
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Signaturforklaring:

Skov

Byområde

Søer

Ruteforløb

T Tankested

K Kulturmiljø

Dagligvarer/kiosk 
(udenfor større byer)

WC Off entligt toilet

WC
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4. STRANDEN
Stor, bred og meget lang, 
strækker Saltum Strand sig mod 
både syd og nord, og samti -
digt udgør den en del af det 
samlede strandområde, hvor 
der må køre biler. Ved opkør-
sel ti l Saltum Strandvej fi ndes 
sæsonkiosk og toilet. 

5. BLÅ FLAG
Flaget er en garant for at 
stranden gør noget ekstra for 
naturen og miljøet. Derudo-
ver skal en Blå Flag strand og 
havn være ren og velholdt, 
have redningsudstyr, gode 
toiletf orhold, aff aldsfacili-
teter/sortering mm. Dett e 
er altsammen med ti l at alle 
får en god oplevelse når man 
besøger en Blå Flag strand. 

1. SALTUM STRANDVEJ
En af de mest populære veje 
ti l den store strand i denne 
del af Jammerbugt Kom-
mune. Fra Strandvejen går 
også fl ere sti kveje ind i områ-
det, hvor man kan få et godt 
indtryk at den vestjyske natur.

2. JAMBO FERIEPARK 
SAFARIGOLF
Safarigolf-parken er 
Nordeuropas største af sin slags. 
Selv inkarnerede golfspillere 
fi nder anlægget meget anven-
delig, der også lægger baner ti l 
mange en god familiedyst. 
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3. FERIEHUSOMRÅDET
Ønsker man at bo i ferie-
hus med Vesterhavet som 
nærmeste nabo, er Saltum-
området et godt ti lbud. 
Her bor man mildest talt
ude midt i den barske natur.

CAMPING 
Ud over et stort antal ferie-
huse er Saltum også kendt for 
at være et godt og velbesøgt 
campingområde med bl.a. 
Jambo Feriepark og Saltum 
Strand Camping. Begge plad-
ser udmærker sig ved et højt 
akti vitetsniveau overfor deres 
gæster.

Cykelrute

Inspirati on ti l gode oplevelser i Jammerbugten  |  danskernes foretrukne desti nati on!
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-fyldt med ferie...

VisitJammerbugten.dk

9 km. på off entlig vej.
85 % asfalt og 15 % grus 
(- ikke egnet ti l racercykel) 

• Saltum Strand
• Nordeuropas største

Safarigolf-park

SALTUM STRAND
CYKEL OG VANDRE

9 KM


