”Den Kongelige Marskrute” er en af 25 Panoramaruter i
det 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.”

5
4

3
9

6

Cykelrute 41 km

11

2
1

7

Den Kongelige Marskrute

8

9

Dette er en ”både-og” tur på cykel. I cykler både i Danmark og Tyskland. I ser både historien om de hårdtarbejdende bønder i Tøndermarsken og historien om det imponerende kongelige palæ, Schackenborg. Og
cykelturen går både gennem de små fredelige landsbyer og til Danmarks ældste købstad, Tønder, med handel
og aktivitet.

Hvor skal vi hen...
Rundturen er her beskrevet med udgangspunkt i Tønder
Kunstmuseum (1), men I kan starte hvor som helst. Østergade, som er gågaden i Tønder, kan varmt anbefales på
trods af, at du bliver nødt til at trække cyklen. Her findes
blandt andet Tønder-Rømø Turistforening (2) og adskillige
restauranter og cafeer.
Ved jernbanesporet følges cykelstien til Plantagevej, der leder ud af Tønder. Turen går nu mod Schackenborg Slot (3),
som er beliggende i Danmarks smukkeste landsby, Møgeltønder. Med højt til himlen, tæt på marsk og hav, ligger Møgeltønder og ligner mest af alt et eventyr med den smukke
brostensbelagte slotsgade.
På vej nord af Møllevej ser I skiltene mod Slotfeldt (4). I
den fantastiske lade er der en udstilling om Guldhornene,
som blev fundet her, og om egnens historie.
Handel og drift kendetegner Højer (5), som byder på to
enestående pølsemagerier, Højer Pølser og Marsk Pølser.
Det kan være svært at vælge, men indkøbet kan nydes ved
Højer Mølle, der siden 1857 har fungeret som vartegn for
byen. Lige syd for Højer kan man med fordel tage en afstikker til Højer Sluse (1 km) eller Vidå Sluse (2 km).
Tøndermarsken (6) er et imponerende syn. Himmel og hav
og Danmarks største eng på ca. 2500 hektar. Her er et rigt
dyreliv, og med rolige pedalomdrejninger når man at nyde
både lyden af de mange fugle og synet af lam, der græsser
fredeligt i de smukke omgivelser.

For enden af Siltoftvej ligger den gamle grænseovergang
mellem Danmark og Tyskland (7). Vejen følges til den tyske
side, hvor turen ad smalle veje går mod Rosenkranz/Rudbøl
(8). Ved denne historiske grænseovergang har folk i alle
aldre fået taget billede ved en historisk sten i vejen. Ved at
stille sig med spredte ben midt for stenen står man med et
ben i Danmark og et ben i Tyskland.
På den danske side af grænsen ved Rudbøl Sø (9) kan der
tages et velfortjent hvil på bænkene ved søens bred. Udsigten inviterer til afslapning og fordybelse, og man glemmer
let, at benene allerede har klaret mange kilometer.
De nye kræfter kan nu bruges på vejen mod Møgeltønder,
hvor der ofte er en frisk vind. I Møgeltønder kan det anbefales at tage omkring Genforeningsstenen (10) fra 1939, inden turen går ad Villegårdsvej og derefter trampesti forbi
ECCO (11), inden Tønder igen dukker op.
Den smukke købstad Tønder er perfekt til afslapning efter en
lang og oplevelsesrig dag. Her er der rige muligheder for at
få slukket tørsten eller få stillet sulten, mens byens smukke
bygningsværker iagttages.

Trafik: Meget flad rute. Kørsel på landevej, asfalteret cykelsti og trampesti ind mod Tønder fra Møgeltønder.

Overnatning
VisitTønder
Torvet 1, 6270 Tønder, mail@visittonder.dk, +45 74721220
Tønder og Møgeltønder/Schackenborg 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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