
En dag til fods på Jungshoved 

1 Besøg kirken fra ca. 1250 med 

altertavle og døbefont lavet af den berømte danske 

billedhugger Bertel 

Thorvaldsen. Ved den 

nordlige indgang til 

kirkegården er der 

infotavler. 

Tag på vandretur: 

”Slotsbanken og det 

åbne land”. Slotsbanken, hvor Jungshoved slot lå 

indtil 1600 tallet er egnet til picnic og fisketur med 

fiskenet. Nyd udsigten til Nyord 

og Stege 

2.  Gå en tur til landsbyen 

Stavreby med idyllisk fiskerihavn. 

Ved gadekæret kan madpakkerne 

nydes eller pølserne grilles på den 

medbragte engangsgrill. I 

infoskabet kan du læse mere om by og havn. Kaffe og 

kage kan købes i Jungshoved Præstegård. Send en 

sms inden til 29 46 39 24/ 21 20 62 69,  

så er det klar, når I kommer. 

Du kan også gå en lidt længere tur med smuk udsigt 

over Bøgestrømmen ud til Bøget, hvor der på 

H.C.Andersens tid var 

anløbsbro til sejlende på 

København-Kielruten. Der 

er picnicplads lige før 

skoven. 
 

3. Gå en tur til Stenstrup, hvor madpakkerne kan 

nydes eller pølserne grilles på den medbragte 

engangsgrill ved byens gadekær. I infoskabet kan du 

læse om byen og flere omveje tilbage 

 

En dag på cykel på Jungshoved 

eller bestil en tur med delebussen - Frøen , 

Se bagsiden 
4. Tag en tur ad den skiltede panoramacykelrute 

”Eventyrlig idyl”, rute 424. Se mere i infoskabet ved 

kirken. 
 

5. Gør ophold i købstaden Præstø 

med butiksgade, havn, restauranter 

og cafeer. Nyd en dukkert fra 

strandens badebro eller besøg 

Thorvaldsens Samling på Nysø, åbent lø-sø kl.12.00 -

16.00. 

 

6. Besøg den eventyrlige teater-park ”H.C.Andersens 

Verden”:  

Teaterforestillinger, kreative 

værksteder, legerum, dyr og café 

for hele familien.  

 

Åbent i juli kl.11.00-15.00. Entre:125/55 kr. 

7. Besøg Batteriet på Roneklint med Fjordpost og 

fugletårn, strand og udsigt til Feddet og Maderne  

.Tag en vandretur fra Roneklint By. 

Turforslag findes i infoskabet. 

Naturområdet på Sydgården med søer til 

glæde for løvfrøer, stendiger til firben, 

overvintringskælder til flagermus, stier til naturglade 

mennesker, p-plads og shelterplads.  
 

8. Besøg de gamle transformatortårne, 

som nu er istandsat og indvendigt 

udsmykket af lokale kunstnere.     
 

9. Kør en tur ind gennem Bønsvighoved Skov. 

Kør ud til vandet ved det lille 

lodshus, som lodserne fra Nyord i 

gamle dage benyttede,  

når de ventede på nye opgaver. 

Besøg Svend Gønges hule, en  

gravhøj fra bronzealderen, som  

siges at have været skjulested for Gøngehøvdingen 

under Svenskekrigen. Infotavle er på stedet. 
 

10. Tag en vandretur fra Bønsvig 

By. Infoskabet giver turforslag 

og  

fortæller mere om byen. Der er 

borde og bænkesæt ved transformatortårnet. 
 

11. Tag en forfriskende dukkert i Bøgestrømmen fra 

badebroen for enden af Ørnevej i sommerhus- 

området. Her er lavt vand til fiskenet og borde og 

bænke til picnic 

 
Denne folder er udgivet i samarbejde mellem Postbåden Rørets Venner, 

Lokalråd Jungshoved  og   Nyord Lokalhistoriske Forening.   

 

God tur. 



 

Ta’ til Jungshoved 

   med ”Røret”  

      en tur over 

Bøgestrømmen 

Oplev den sejlende kulturhistorie om bord på 
postbåden Røret, når den krydser 

Bøgestrømmen mellem Nyord og Jungshoved. 

RØRETS SEJLPLAN 2018 
 

Søndage/Sunday/Sonntag 1.juli-19.august  

kl.9.30: Afg./from/ab Nyord – Jungshoved Kirkehavn # 

Kl.10.30: Afg./from/ab Jungshoved Kirkehavn - Nyord 
Kl.12: Afg./from/ab Nyord-Kalvehave/Camping Møenbroen 
Kl.12.30/45: Afg./from/ab Kalvehave/ Camping Møenbroen -
Nyord 

Kl.14.15-15: Rundtur ud på Stege Bugt fra Nyord havn  

Kl. 15: Afg./from/ab Nyord- Jungshoved Kirkehavn 
Kl.16: Afg./from/ab # Jungshoved Kirkehavn - Nyord 
Kl.17: Afg./from/ab Nyord-Kalvehave/ Camping Møenbroen 

Kl.17.30: Afg./from/ab Kalvehave/ Camping Møenbroen -Nyord 

Tirsdage/ Tuesday /Dienstag: 3.juli -14.aug: 
Kl.10: Afg./from/ab Nyord - Stege 

Kl.11: Afg./from/ab Stege - Nyord 
Kl.12: Afg./from/ab Nyord – Stege 
Kl.13: Afg./from/ab Stege – Nyord 
Kl.15: Afg./from/ab Nyord – Stege 
Kl.16: Afg./from/ab Stege – Nyord 

Torsdage/Thursday/Donnerstag: 28.juni-23.aug: 
Kl.9.30: Afg./from/ab Nyord – Jungshoved Kirkehavn # 

Kl.10.30: Afg./from/ab Jungshoved Kirkehavn - Nyord 

Kl.12: Afg./from/ab Nyord – Kalvehave/ Camping Møenbroen 

Kl.12.30/45: Afg./from/ab Kalvehave/ Camping Møenbroen -
Nyord. 

14.15 – 15: Rundtur ud på Stege Bugt fra Nyord 

Kl.15: Afg./from/ab Nyord – Jungshoved Kirkehavn 

Kl.16: Afg./from/ab # Jungshoved Kirkehavn - Nyord 
Kl.17: Afg./from/ab Nyord-Kalvehave/ Camping Møenbroen 

Kl.17.30: Afg./from/ab Kalvehave/ Camping Møenbroen - 

Nyord 

Billetpris 50 kr enkelttur. Børn ½ pris. Cykler gratis. Max 12 

pass./9 cykler.  

Medlemmer af foreningen Rørets Venner sejler gratis tirsdage og 

torsdage (+diesel 10 kr) 

Årskontingent i Rørets Venner 150 kr, husstande 250 kr. 

Firmamedlemskab 1500 kr. 

Henv: perwerge@nyord.nu   ell. Sms 20875138.  Se også 

https://nyord.nu/foreninger/foreningen-roerets-venner/   

Charter: Postbåden kan lejes ½ eller 1/1 dag hhv. 1200 kr / 2400 

kr  (+ diesel 4 ltr/time). 

Ved stærk vind > 11 m/s aflyses turene.  

Pladsreservation telf. eller Sms 20.87.51.38 

# til/fra forbindelse med delebussen ”Frøen” på Jungshoved. 

Billetpris er her 10 kr. pr. enkelttur. 

Ta’ en tur over  

            Bøgestrømmen 
 På Jungshoved finder du natur, mange 

vildtlevende dyr, historiske bygninger og 

slotsbanken, rolige veje og stier at vandre på bl.a. 

til Gøngehøvdingens hule. Cykle kan du også på 

en del af panoramaruten 424, eller på kryds eller 

tværs på hele Jungshoved. Smide dig i 

grøftekanten, og spise din medbragte mad, eller 

bare hvile dig. Du finder også fuglebænke 

(hvilebænke) fordelt over det meste af 

Jungshoved, og ikke at forglemme de gamle 

transformatorstationer, der er indrettet med kunst 

af lokale kunstnere. 

Når du kommer til Jungshoved kirkehavn, vil du 

finde toiletter, drikkevand, cykelpumpe og 

informationstavler med vandrerkort og almen 

oplysning for området. Ved flere indfaldsveje til 

landsbyerne er også opsat informationstavler. Se 

kortet over Jungshoved 

Ta’ eventuelt nogle overnatninger og oplev meget 

mere på Jungshoved, vi har flere Bed and 

Breakfast steder!  

Velkommen til Halvøen 

Hjælp os at passe på den! 
WWW.jungshoved.net 

 
# Delebussen ”Frøen” kan bookes til tur rundt på 

Jungshoved og/eller tur til Præstø/Nysø i forbindelse 

med Rørets ankomst og afgange til/fra Jungshoved 

Kirkehavn (se sejlplanen).  

Tur på Jungshoved/til Præstø med Frøen, bestilles 

samtidigt med pladsbestilling hos/ved Røret. 

 

mailto:perwerge@nyord.nu
https://nyord.nu/foreninger/foreningen-roerets-venner/
http://www.jungshoved.net/

