
Cykelrute:	  Kloster	  13,5km	  en	  rigtig	  familietur	  
	  
Turen	  fra	  Søndervig	  til	  den	  lille	  landsby	  Kloster	  er	  en	  perfekt	  tur	  for	  familien.	  
Hele	  ruten	  er	  enten	  på	  cykelsti	  asfalt/grus,	  lettrafikerede	  grusveje	  og	  cykelstier	  i	  
byzone,	  kun	  et	  enkelt	  sted	  skal	  man	  krydse	  en	  befærdet	  vej.	  

Ruten	  går	  fra	  Søndervig	  via	  
Danmarks	  ældste	  Cykelsti	  forbi	  
fugletårnet,	  hvor	  man	  kan	  stoppe	  
og	  kigge	  ud	  over	  fjorden	  
mod	  Søndervig	  og	  
opleve	  fuglelivet.	  Herfra	  
forsætter	  turen	  langs	  
Ringkøbing	  Fjord	  gennem	  lunde	  af	  
fyr,	  hyld	  og	  med	  markerne	  
på	  Holmsland	  på	  venstre	  hånd.	  	  

Helt	  frem	  til	  Kloster	  Surfspot	  kan	  man	  følge	  fjorden	  og	  glimtvis	  få	  øje	  på	  
Ringkøbing	  i	  det	  fjerne.	  På	  blæsende	  dage	  er	  det	  et	  spektakulært	  syn	  jo	  nærmere	  
man	  kommer	  et	  af	  Danmarks	  bedste	  steder	  for	  kitesurfere.	  Himlen	  over	  fjorden	  
er	  dækket	  af	  farverige	  drager	  og	  på	  vandet	  kan	  man	  se	  surferne	  lave	  vilde	  spring.	  
En	  stor	  oplevelse	  for	  hele	  familien.	  Her	  er	  der	  toiletter	  og	  mulighed	  for	  at	  fylde	  

sin	  vandflaske.	  

Fra	  Kloster	  Surfspot	  går	  turen	  af	  
Baggersvej	  op	  til	  og	  under	  
Søndervig	  Landevej	  gennem	  
cykeltunnelen.	  På	  den	  anden	  side	  
kører	  man	  ind	  i	  Kloster,	  der	  huser	  
det	  lokale	  kulturcenter	  med	  
tilhørende	  udendørs	  legeplads	  med	  
hoppepude.	  	  I	  Kloster	  kan	  man	  også	  
købe	  is,	  besøge	  lysstøberiet	  og	  den	  
lokale	  cafe.	  Turen	  videre	  går	  bagom	  
skolen	  via	  Højbjergvej	  og	  forsætter	  
som	  grusvej	  gennem	  marker	  og	  den	  

lille	  fyrreplantage	  ved	  Lodberg	  Hede.	  Ved	  den	  lille	  sø	  er	  det	  også	  her	  muligt	  at	  
stoppe	  op	  inden	  man	  rammer	  Klevevej	  og	  kører	  ned	  til	  Golfrestauranten.	  Herfra	  
sætter	  man	  kursen	  henover	  golfbanen,	  krydser	  den	  trafikerede	  Houvig	  Klitvej	  for	  
at	  køre	  ind	  i	  Søndervig	  nordfra	  forbi	  Sandskulpturfestivalen	  og	  ned	  i	  byen.	  

En	  Cykeltur	  med	  masser	  af	  oplevelser,	  gode	  pausemuligheder	  så	  hele	  familien	  
kan	  være	  med.	  Pak	  cykelkurven,	  spænd	  cykelhjelmen	  og	  tag	  hele	  familien	  med	  
på	  denne	  lange	  men	  hyggelige	  tur,	  	  



	  


