”Vikinger og Vadehavet” er en af snart 25 Panoramarudet kystnære Danmark. Panoramaruter er
kvalitetscykelruter med muligheder for bespisning,
overnatning og særlige oplevelser. Ruterne går til
steder med vid udsigt, men også til små hemmelige
steder med plads til ro og fordybelse. Panoramaruterne er en del af projektet ”Powered by Cycling:
Panorama”, støttet af EU’s regionalfond.”
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”Vikinger og Vadehavet”
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Ribe, Vadehavscentret, Ribe Vikingecenter
28 km
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Ribe er Danmarks ældste by og ligger midt i Nationalpark Vadehavet. Mange steder i landskabet cykler I forbi spor af vikingetiden og fornemmer, hvordan mennesker har levet her i århundreder på naturens betingelser. Den sønderjyske marsk har formet den gamle vikingeby på godt og ondt, og I ser markeringer
af de stormfloder, der har hærget egnen.
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Hvor skal vi hen...
Det står frit for at begynde turen hvor som helst på ruten.
langs diget ender ved Mandø Ebbevej (6), hvor den høje
Men beskrivelsen her tager udgangspunkt i udkanten af Ribe stormflodssøjle fortæller om de kampe, Vadehavet har budt
ved Ribe Plantage.
mennesket og marsklandet.
Første stop er en uanseelig gruppe træer (1). På et af træerne står der 1911. Højden angiver vandstanden ved den
store stormflod i 1911. En stormflod der kostede adskillige
menneskeliv. Et stenkast fra vejen i Ribe Plantage ligger
Galgebakken, som tidligere var offentlig henrettelsesplads.

Her er et helt unikt landskab med salt- og sandaflejringer,
der tydeligt angiver hav, men også med vegetation som på
land. Tidevandet afgør om det er land eller hav. Læs og oplev mere på Vadehavscentret (7) Her er også lidt godt til
de sultne og tørstige.

På vej mod Nørre Farup passeres Den Gamle Avlsgaard
fra 1879 (2). Den fungerede en overgang som fattiggård,
men er nu en populær Bed&Breakfast.

Turen fra Vester Vedsted mod Ribe kan byde på udfordringer med vinden, så træd til i pedalerne og glæd jer til en
rejse 1200 år tilbage i tiden hos Ribe Vikingecenter (8).
Her er aktiviteter og oplevelser for hele familien.

Nørre Farup (3) på randen af marsken er en forteby. De få
gårde ligger rundt om ”forten”- et fælles areal til græsning.
Følg Kammerslusevej og bemærk undervejs de mange kanaler og inddæmninger. Lad tankerne passere med vinden og
giv dig tid til at beskue landskabet, mens Kammerslusen
(4) langsomt nærmer sig i det fjerne mod sydvest.
Kammerslusens opførelse i 1912 var afgørende for at sikre
Ribe-egnen mod de store stormfloder.

Inden ankomst til Ribe går turen gennem landsbyen Lustrup
(9), hvor stråtækkede huse vidner om, hvordan naturen er
blevet brugt på en praktisk måde. Ribe åbner sig efter farvel
til Lustrup og det store tårn fra Domkirken dukker op.

Turen gennem Hundegade op til Ribe Domkirke (10)
fortæller historien om en købstad, der har udviklet sig rundt
om Danmarks første domkirke fra år 1250. På Ribe KunstSyd for Kammerslusen kan det imponerende dyreliv bag di- museum (11) er Ribes og Danmarks historie afbilledet
get beskues. Området er en del af den største nationalpark i gennem kunst.
Danmark, Nationalpark Vadehavet(5) . Fårene græsser
på diget lykkeligt uvidende om, at de ender som delikatesser Trafik: Meget flad rute. Kørsel på landevej, asfalteret cykelsti og grus/
på verdens spiseborde. Det kan bestemt svare sig at gå op
asfalt bag digerne. 200 meter uden cykelsti og til tider tung trafik på Roapå diget for at få et uhindret udsyn over Vadehavet. Turen
gervej på vej mod Ribe Vikingecenter.
Overnatning
VisitRibe
Torvet 3, 6760 Ribe, info@visitribe.dk, +45 75421500
Ribe Domkirke og Vadehavscenteret er en del af de 18 unikke Spot On attraktioner der findes i
Sydvestjylland. Mere information kan findes på www.sydvestjylland.com/spoton
Vil du gerne vide mere om cykelruter i området og cykelpakker, så besøg
www.vestkystruten.dk hvor du kan se kort, videofilm og meget mere materiale omkring cykelturisme
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Tur gennem Ribe: Hundegade - Dagmarsgade - Sanct Nicolaj Gade - Saltgade
Parker eventuelt cyklen ved VisitRibe og gå på opdagelse i Ribe by. Det kan anbefales at gå ned ad gågaderne Overdammen og Nederdammen samt nyde den smukke Ribe Å ved Skibbroen

Ribe Vikingecenter (8)

Ribe Domkirke (10)

Vægter i Ribe
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Stormflodssøjle (6)

Ekspedition med Vadehavscentret (7)

