
 

DVL sommervandring på Camønoen  

Mandag d. 7. juni til fredag d. 11. juni 2021  
Pris: kr.5.400,-.

Teknisk rejseudbyder Vagabond Tours. CVR.28114729. Rejsegarantifonden nr.1642
Vagabond Tours guide: Kirsten Brandt, mobil: 23981917
Turleder Dansk Vandrelaug: Erik Olsen, mobil: 23419268, mail: enghave21@gmail.com

Tag med til Møn, og oplev et lille magisk hjørne af Danmark med en enestående natur og en 
spændende kulturhistorie.  

Vi vandrer ad Camønoen gennem de smukke landskaber og små charmerende landsbyer, og 
kommer selvfølgelig også ud til det største stykke natur Danmark har at byde på, Møns klint. 
Området med de kalkhvide klippelignende klinter, som er unikt for naturinteresserede og giver 
dig mulighed for at opleve mange sjældne planter, insekter og fugle. 

Turen starter i Stege, hvor vi indkvarteres på Motel Stege. Kommer du tidligt på dagen, er der 
god mulighed for at udforske den lille hyggelige handelsby, med de smukke bindingsværkshuse 
og smalle gader. Møns Museum er også et must. Her kan du lære alt om Camønoen, høre skønne, 
skøre og skæve historier fra egnen, eller bare sætte dig ned med en kop kaffe og nyde 
omgivelserne. 

Undervejs på vandreturen overnatter vi på B&B, og din bagage bliver kørt frem til næste 
overnatningssted, så du kan nyde vandringerne. Turen er inkl. fuld forplejning. 



Dag 1: Ankomst til Stege 

Turen starter i Stege, Møns største by, hvor der er indkvartering. Motellet er meget let at finde, 
da det ligger lige ved siden af Stege Kirke, der med sin imponerende størrelse tårner over byen. 
Motel Stege ligger ikke langt fra busstationen og turistkontoret (ca. 100 m.), hvilket, til vores 
gæsters fornøjelse betyder, at det er let at besøge øens mange seværdigheder fra motellet.fra 
kl.15:00. Kommer du tidlig, er du velkommen til at stille din bagage og se nærmere på byen, 
som er en velfungerende handelsby, med et hyggeligt havnemiljø og et godt udvalg af butikker, 
cafeer og restauranter samt et spændende Museum. Vi spiser fælles middag ude i byen, og 
introduceres til Camønoen og de næste dages vandring. 

Dag 2: Fra Stege til Elmelunde Kirke 

Efter en dejlig morgenmad starter vi dagens vandring langs Stege bugt, med gode udsigter til 
Stege Havn og Stege Kirke. Vi forsætter videre ind mod Stege Nor, en lavvandet kystlagune, som 
blev dannet under sidste istid for ca.11.000 år siden. Noret har udløb til Stege bugt gennem 
Stege havn, og er cirka 7 kilometer langt og knap 2 kilometer bredt. En god del af dagens 
vandring, kommer til at foregå med udsigt over Noret. Vi passerer Rødkilde Højskole, og 
fortsætter gennem de såkaldte ’Søndre byer’ lille Bissinge, Tøvelde, hvor vi spiser frokost. Efter 
frokost vandre vi videre mod nord gennem et smukt landskab, og videre mod den spændende 
Elmelunde Kirke. Overnatning på ved Elmelunde Kirke. Indkvartering og fælles aftensmad. (ca.18 
km) 

 
Dag 3: Fra Elmelunde til Busene 

I dag bliver en smuk dag. Fra Elmelunde Kirke går turen nordpå mod kysten. Her kan du se 
Nordfelt Gods, og kigger du mod øst, kan du fornemme landskabet rejse sig op mod Klinten. Vi 
kommer forbi en 5000 år gammel runddysse fra bondestenalderen, og et romantisk Slot med en 
smukt anlagt have fra slutningen af 1700 tallet. Videre gennem den store smukke Klinteskov og 



det fantastiske område ved Høvblege. Sætter du pris på blomster og sommerfugle, findes her et 
af landet største antal forskellige og sjældne planter, og sommerfuglen – Sortplettet Blåfugl – 
lever her, som det eneste sted i Danmark. 

Vi overnatter de næste to nætter på et hyggeligt, og fantastisk beliggende B&B, i den lille by 
Busene, lige på kanten af Klinteskoven. Sæt dig ned og nyd en kop kaffe, med udsigt over den 
smukke Hjelm bugt, mens dagens indtryk bundfælder sig. Indkvartering og fælles aftensmad. 
(Ca.22 km) 

Dag 4: Møns Klint 

Efter en god nats søvn og en lækker morgenmad, skal vi på vandring i det fantastiske område 
omkring Møns klint. Området byder på et godt udvalg af forskellige vandreruter, og uanset hvor 
vi bevæger os hen, er vi sikre på store naturoplevelser. Møns klint er et helt enestående 
naturområde, ikke blot i Danmark, men også på verdensplan. I 1983 blev hele Møns klint, og 
naturområderne bagved klinten, fredet. Fredningens formål er at beskytte de store 
naturværdier, og sikre de besøgendes adgang til naturen. Den mest håndgribelige bestemmelse i 
fredningen er, at det ikke er tilladt at plukke blomster. Møns klint er et af de steder i Danmark 
hvor man kan opleve flest forskellige planter, og af Danmarks cirka 45 vilde orkidéarter, kan man 
her nyde synet af hele 18 forskellige. Det skyldes jordens høje indhold af kalk. Hold også godt 
øje med fuglelivet – du kan være heldig at få et glimt af verdens hurtigst dyr – vandrefalken, 
som yngler på Møns klint igen, efter at have været forsvundet i 30 år. 

Hvis vejret tillader det, sejler vi alle en tur ud med skipper Bjarne på kutteren Discovery, og 
oplever Møns klint fra vandsiden.   

Overnatning i Busene. Fælles aftensmad. 

Dag 5: Fra Busene til Stege 



I dag skal vi på kystvandring og opleve Møns sydkyst. Turens sidste vandretur går fra Busene, 
langs kysten ved Hjelm Bugt, op forbi Stege Nor, og tilbage til Stege. Undervejs passeres den 
hyggelige Klintholm havn, og de imponerende kystskrænter ud mod Hjelm Bugt. Vi kommer forbi 
området Busemarke mose, som er Møns største mose, der breder sig over et område på ca. 240 
hektar. Området, som består af mose, rørskov og enge, er hjemsted for et utal af fugle, insekter, 
padder og planter. Vi vandrer langs Råbylille strand, som er en af Møns bedste og mest populære 
badestrande, og tager lidt senere afsked med kysten for at vandre nordpå  mod Galleri Ewald 
igen for at indtage eftermiddagskaffen og kage, derefter videre mod Stege. Turen slutter i 
Stege, hvor vi henter vores bagage og tager afsked. Ca.23 km) 

Dagsprogrammet og tilmeldingsskemaet er udarbejdet på grundlag af de senest tilgængelige 
oplysninger. Der tages forbehold for ændringer  

OVERNATNING 

På turen overnatter vi den første nat i store lejligheder på et godt og velplaceret Motel i Stege. . 
I Elmelunde overnatter vi på Pension i dobbeltværelser med bad og toilet på gangen. I Busene 
overnatter vi på et hyggeligt B&B i dobbeltværelser, ligeledes med bad og toilet på gangen. 
Enkeltværelser kan reserveres mod tillæg. Der er steder på turen hvor du selv skal ligge sengetøj 
på sengen. 

FORPLEJNING 

Turen er med fuld forplejning. Der er fælles aftensmad alle dage, morgenbuffet og 
frokostmadpakke til vandreturen. Det fremgår af dagsprogrammet, hvilke hovedmåltider der er 
inkluderet i turen (Morgenmad/Frokost/Aftensmad) 

VANDRINGERNE 

Dagsvandringerne er på mellem 18 – 23 km, og underlaget vi går på er både asfaltveje, grus-, 
græs- og skovstier samt langs kysten. I dag-til-dag er der angivet antal kilometer pr. dag. 

Din bagage bliver kørt frem til næste overnatningssted, så du kun bærer en lille rygsæk med de 
ting, du skal bruge i løbet af dagen, såsom madpakke, regntøj, kamera mm. 

REJSEN DERTIL 

Turen starter ved overnatningsstedet i Stege, og du skal selv sørge for at komme til turens 
startsted, med offentlig transport eller privat bil. Overnatningsstedet ligger centralt i Stege by, 
og der er gratis parkering flere steder i området. 

Start: Turen begynder i Stege, og den første dag er ankomstdag uden vandring. Se 
www.rejseplanen.dk 

Slut: Turen slutter i Stege (efter ca. 23 km vandring). Der er Rutebilstation i Stege, hvor der 
kører bus til Vordingborg togstation, herfra tog til hele landet. Se www.rejseplanen.dk  

OM CAMØNOEN 

Camønoen, Danmarks nyeste vandrerrute, strækker sig over 175 kilometer på øerne Møn, Bogø 
og Nyord i Smålandsfarvandet og fører vandrerne gennem noget af landets smukkeste og mest 
særegne natur og kulturlandskaber. Turen går gennem hyggelige landsbyer og åbne 
marklandskaber, langs moser, enge og nogle af vore bedste badestrande. Gennem skove, forbi 
gravhøje, herregårde og sågar det romantiske slot Liselund. Og så selvfølgelig ud til en af 

http://www.rejseplanen.dk
http://www.rejseplanen.dk


Danmarks allerstørste naturattraktioner, Møns Klint. Området med de kalkhvide klippelignende 
klinter er unikt, et must for naturinteresserede, der samtidig får lejlighed til at opleve mange 
sjældne planter, insekter og fugle. 

 INKLUSIVE 

• Overnatning på Motel, Pension og Bed and Breakfast 

• Fuld forplejning 

• Turledere 

• Sejltur med kutteren Discovery 

• Kørsel af bagage (1 stk. per person, max 15 kg) mellem overnatningsstederne 

• Oplysninger, anbefalinger og praktiske tips 

EKSKLUSIVE 

• Transport fra bopæl til turens startsted og retur 

• Evt. tillæg for enkeltværelse (kr.995) 

• Drikkevarer 

• Evt. afbestillingsforsikring, 6% af turens pris (kan bestilles) 




