”Den søde tur” er en af 26 Panoramaruter i det
kystnære Danmark. Panoramaruter er kvalitetscykelruter med muligheder for bespisning, overnatning
og særlige oplevelser. Udsyn og indblik er nøgleord
for ruterne, hvorfor de løber til udsigtspunkter og
særlige steder i landskabet. Panoramaruterne er en
del af projektet ”Powered by Cycling: Panorama”,
støttet af EU’s regionalfond.
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Den søde tur: Stege-Keldby-Udby
21 km / 42 km
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Panoramaruten ”Den søde tur” er velegnet til familier. På stille landeveje bevæger turen sig langs med noret, op og ned
ad bakker, igennem små landsbyer med bindingsværkshuse og stokroseidyl, og med gode børneaktiviteter og spisemuligheder undervejs. Ruten kan kombineres med Panoramaruten ”På opdagelse med familien”, så turen bliver i alt 42 km.

Hvor skal vi hen
Turen er beskrevet med udgangspunkt i Møns Turistbureau (1) i
Stege, men kan påbegyndes et hvilket som helst sted. Hos Møn
Bolcher (2) i den gamle sukkerfabrik kan der tankes op med søde
sager til turen, og børn kan lave deres egen slikkepind. Sukkerfabrikkens gamle jordbassiner er i dag et værdifuldt naturområde
med et varieret plante- og dyreliv.
På vej mod Stege Nor drejes til højre for enden af Ørnebjergvej.
Lige efter Rødkilde højskole er der et flot kig ud over Stege Nor
(4), og har du kikkerten med, kan fuglene i de lavvandede områder iagttages. Noret er en 7 km lang og 1,8 km bred kystlagune,
der er forbundet med Stege bugt. Noret, der går i retningen øst
vest, blev skabt under sidste istid som en tunneldal med en smeltevandsflod. Efter Bissinge mødes du af endnu en panoramaudsigt.
Det store egetræ ved vejen er flot forgrund til det glimtende vand i
Noret. Om sommeren holder Havecaféen (5) lidt længere henne
ad vejen åbent, og her kan nydes hjemmebag og kaffe i den hyggelige have.

Ruten fører dig igennem det kuperede landskab og på bakketoppen før Tåstrup, er der et flot udsyn mod Møns Klints bagland – de
blå bjerge. I Keldbylille er det muligt at tage en afstikker til to
spændende bondegårde, den historiske Museumsgården (8),
hvor du lærer en masse om livet på landet i gamle dage, og et
moderne mælkekvægslandbrug, hvor du kan nyde en Møn Is (9)
mens du klapper en af de køer, der leverer mælk til isen (+5 km).
Cykelturen går videre igennem Keldbylille, hvor Hyllested keramik
har en udstilling med traditionelt ler- og stentøj, mod Keldby
(10). Her cykles der langs golfbanen, og i Keldby tilbyder både
golfcaféen og Præstekilde Hotel frokost med smuk udsigt over Noret. Keldby kirke fra 1200-tallet rummer nogle af Danmarks bedste
kunstværker fra middelalderen, heriblandt kalkmalerier fra 1400tallet malet af Elmelundemesteren. Her ses også rester af den oprindelige kirke fra 1100-tallet.

Er cykelbenene ved at være trætte, kan du tage den direkte vej til
Stege ad den trafikerede Klintevej. Du kan også vælge at fortsætte
Turen fortsætter ad Søndersognsvej, og ved næste vejkryds drejer turen ad de små biveje mellem markerne.
du ind i landsbyen Tøvelde. Vil du gerne opleve Noret på helt tæt
Fra Keldby kirke køres mod Ullemarke. På cykel har du fin tid til at
hold, kan det anbefales, at du cykler en tur ned ad Skelbæk Bro
nyde udsigten til Spejlsbyskoven og Nordfelds skove mod nordøst.
(6) lige efter Tøvelde. I gamle dage sejlede en færge mellem Skel- Ruten fortsætter igennem Udby, hvor der drejes til venstre ad
bæk Bro og Stege og forbandt dermed de søndre byer (Bissinge,
Dirkvej igennem Udby/Stege Skov (11). Skoven er relativt ung
Tøvelde, Svensmarke) med Stege.
med varierede skovområder, søer, stier og udsigtspunkter ud over
vandpost, bålplads, sheltere og en sundhedsrute. Ved Trehøjevej
Ellers fortsæt til den idylliske landsby Svensmarke (7) med binhar du mulighed for at udvide din cykeltur til det nordvestlige Møn
dingsværkshuse og stokroser. Spis evt. frokost ved Svensmarke
med Panoramaruten Nyord (+ 24 km).
kilde i læ med udsigt over Noret. I Svensmarke giver StaySail dig
mulighed for skifte cykelsadel ud med pagajer og opleve Stege Nor Fra Ulvshalevej er der udsigt til Dronning Alexandrines Bro, øerne
fra vandsiden i enten kano, kajak eller katamaran. StaySail har
Lindholm og Nyord og Ulvshale skov. Turen slutter midt i den
ligeledes et B&B og restaurant. Så bliver du bidt af en vandhund,
smukke middelalderby Stege (12) med byport og voldanlæg, muer der mulighed for at tage en overnatning her og fortsætte
seum og det levende handelsstrøg Storegade med restauranter og
cykelturen i morgen.
caféer.
Du kan også opleve:
(3)
Thorsvang samlermuseum www.danmarkssamlermuseum.dk
(10) Ympelys sælger lys og keramik www.ympelys.dk
(10) Keldby kirke, kirkegård: Er du interesseret i gamle lægeurter som tandbæger, svaleurt og mørk kongelys, så besøg kirkegårdens nordlige dige.
(11) Udby/Stege Skov: Et godt startsted for en udflugt er ved Mosehældgård
med muldtoilet, shelters, bålplads og sågar et insekthotel!
Tips: Naturstyrelsen har udgivet folderen ”De nye skove ved Stege,” som
beskriver ture og udflugtsmål i skovene www.nst.dk
(12) Stege tirsdagsmarked, underholdning og familiehygge (hver tirsdag i
juli). 1. weekend i september afholdes det store sildemarked
www.moenhandel.dk
(12) Møns Museum www.empiregaarden.dk
(12) Lizas Gallery www.lizasgallery.com

Klap en kalv hos Møn Is
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Overnatning og turistinformation
Kostervejens B&B www.nurwein.dk
Havecafeen B&B Tlf. +45 55 81 19 45
Staysail B&B www.staysail.eu
Keldby Camping Møn www.keldbycampingmoen.dk
Hotel Præstekilde www.praestekilde.dk
Hotel Stege Nor www.stegenor.dk
Ølholm B&B Tlf. +45 25 53 10 44
Skovsgård B&B www.skovsgaard-moen.dk
Motel Stege www.motel-stege.dk
Købmandsgården B&B koebmandsgaardens-bb.dk
Persillegården B&B httpwww.persillegaarden.dk
Møn turistbureau www.visitmoen.dk
Spisesteder
Coffee Connection www.staysail.eu
Thorsvang samlermuseums café
www.danmarkssamlermuseum.dk
Havecaféen (sommerhalvåret) Tlf. +45 55 81 19 45
Staysail: Restaurant Armada www.staysail.eu
Hotel Præstekilde www.praestekilde.dk
Møns Golfcenter (cafe) www.moengolfcenter.dk
Cafe David’s www.davids.nu
Bryghuset Møn www.bryghusetmoen.dk
Slagter Stig/Støberiet www.slagterstig.dk/
stoeberiet
Café Frederik VII www.cafefrederikvii.dk
Kaffehuset Møn www.kaffehusetmoen.dk
Desuden er der flere pizzeriaer, havnegrill og
kinesisk restaurant i Stege
Cykelleje hos Fri Bike Shop, ligger på Storegade
91, 4780 Stege, ca. 1 km fra turistbureauet
Trafik: Asfalterede landeveje med beskeden trafik.
Max 2 % hældning.
Effektiv cykeltid med 11 km/t (voksne) ca. 2 timer
Effektiv cykeltid med 8 km/t (børn) ca. 2:40 timer

Møn Bolcher
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Se flere ruter på www.visiteastdenmark.dk/cykelruter-panorama

