”Mellem hav og fjord” 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.”
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Hvor skal vi hen...
Turen kan startes et hvilket som helst sted, men her er den
beskrevet med udgangspunkt fra Bork Havn. Vinden er oftest fra sydvest, og starter du mod nord øges chancen for
medvind på de smukkeste strækninger. Bork Havn har masser af atmosfære, og ved Feriepartner Bork Havn finder du
cykeludlejning med mange forskellige cykler og størrelser.
Der er også surfudlejning og surfskole til dem, der skulle
have lyst til et par timers sjov og udfordring inden cykelturen.
Fra Bork Havn går turen nordpå langs Ringkøbing Fjord ad
den nyetablerede cykelsti. Stien snor sig langs vandkanten
og er det tætteste, man kan komme på Ringkøbing Fjord
uden at dyppe tæerne. Cykelstien fortsætter til trækfærgen
over Skjern Å og er en del af den skiltede cykelrute Fjorden
Rundt. Så langt skal du dog ikke køre. Når du når Hemmet
Strand kører du mod landsbyen Hemmet. Fra Hemmet følger
du cykelstien sydpå mod Nørre Bork. Lige inden du når Nørre Bork, ligger Gåsemandens gård [1], som er en del af
Ringkøbing-Skjern Museum. Gården er fra 1789 og huser i
dag historiske husdyrracer og udstillinger om gamle husflidsteknikker.
Efter en tur ind igennem Nørre Bork fortsætter du mod Sønder Bork. Her ligger Bork Kro, hvor du kan få fyldt depoterne
op. I Sønder Bork drejer du væk fra cykelstien og følger små
veje langs levende hegn, marker og med kik til store stalde.
Når du kommer til Nørre Nebel, kan du vælge at holde en
strække-ben-pause. Her er en lang handelsgade med specialforretninger og spisesteder.

Ved Lønnestak kører du ind i Naturpark Vesterhavet, som
strækker sig fra Nymindegab i nord til Blåvand i syd. Her
følger du Vestkystruten, nationalrute 1, nogle hundrede meter. Nationalruten er en del af North Sea Cycle Route og
Eurovelo-ruterne, så her følges du med langturscyklisterne.
Din rute drejer fra og fører dig nu ud igennem smuk og
hårdfør klitskov, indtil du når klitterne. Giv dig selv en pause
og tramp en tur op i klitten. Belønningen er en skøn udsigt
over Vesterhavet og den friskeste havluft. Måske en tur ned
på stranden?
Tilbage på cyklen fortsætter du langs klitten, indtil du igen
støder til Vestkystruten. Følg cykelstien på dæmningen op
mod Nymindegab, hvor Nymindegab Kro skyder op som et
fyrtårn for gastronomiske oplevelser. Nymindegab Museum
er også et besøg værd, hvad enten du er til indsigt i det forblæste liv på egnen for 100 år siden, eller du altid har undret dig over, hvor stort et hvalskelet i virkeligheden er. Museet fungerer også som infosted for Naturpark Vesterhavet,
og du vil her finde inspiration til flere spændende ture i området.
Fra Nymindegab går turen videre mod Bork. Ved Værnevej
kommer du tæt forbi Tipperne. Har du lyst til en lille ekstratur, kan du cykle de fire kilometer ud forbi jagthytterne til
Nordladen [3], der er indrettet som fugletårn med naturudstilling.

Tilbage på sporet går turen langs engene til Bork Vikingehavn [4], hvor du træder 1000 år tilbage i tiden. Museet er
åbent fra sidst i marts til oktober, og i juli og august er hiHar du fået lyst til en svømmetur, har du muligheden uanset storien levende. Efter Bork Vikingehavn er der få hundrede
vejret i Dayz Seawest [2]. Du passerer deres tropiske bade- meter til Bork Havn. Her er der igen mulighed for en lille kop
land på vejen videre.
kaffe eller et solidt måltid – Du har jo cyklet langt!
Trafik: Cykelstier og asfalterede landeveje
med beskeden trafik. Landskabet er fladt.
Cykeltid med 12 km/t (voksne) ca. 3½ timer.
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Overnatning—Hotel, Feriecenter og vandrehjem
Danhostel Nymindegab, Vesterhavsvej 150, Lønne, Nymindegab
Dayz Seawest, Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel
Nr. Nebel Overnatning, Bredgade 95, 6830 Nørre Nebel
Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel
Overnatning—Camping
Vesterlund Camping, Vesterlundvej 101, 6830 Nørre Nebel
Nymindegab Familie Camping, Lyngtoften 12, 6830 Nørre Nebel
Houstrup Camping, Houstrupvej 90, 6830 Nørre Nebel
Bork Havn Camping, Kirkehøjvej 9A, 6893 Hemmet
Skaven Strand Camping, Skavenvej 32, Vostrup, 6880 Tarm
Cykeludlejning
Feriepartner Bork Havn, Kirkehøjvej 17, Bork, 6893 Hemmet
Galleri og kunsthåndværk
Studio Keramik, Sdr. Klintvej 40, 6830 Nørre Nebel
HP Bork Havn Røgeri og Rav, Obling 7, Bork, 6893 Hemmet
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Spisesteder
Restaurant Panorama, Bryggen 1, Bork, 6893 Hemmet
Ship Inn, Bryggen 14, Bork, 6893 Hemmet
Star Cafe og Restaurant, Kirkehøjvej 19, Bork, 6893 Hemmet
Bork Kro, Nr. Lydumvej 2, 6893 Hemmet
Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel
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Seværdigheder og aktiviteter
Bork Vikinghavn, Vikingevej 7, Sdr. Bork, 6893 Hemmet
Gåsemandens Gård, Galgebjergevej 20, Nr. Bork, 6893 Hemmet
Bork Havn Lysstøberi, Kirkehøjvej 19, Bork, 6893 Hemmet
Bork Legeland, Enggårdvej 9, Bork 6893 Hemmet
Dayz Seawest Nymindegab Badeland, Vesterhavsvej 81, 6830 Nørre Nebel

