
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SOLSKINSØEN I KATTEGAT 
- ENDELAVE  

 

 

 

Oplev det fredfyldte og naturnære ø-liv på Endelave. 
En 13,2 km² stor moræneø i det sydlige Kattegat. 1/3 af øen består af skov, hede 
og overdrev, men øen domineres af opdyrket land primært i syd og vest. Øen 
rummer en enestående rigdom af planter, dyr, fine badestrande og klinten Kloben. 
I Endelave by finder du gadekær, en hyggelig lystbådehavn, gamle gårde, vindmøllen og  
kirken fra 1.400 tallet. 
  
Program  
Efter endt opsamling kører vi mod Snaptun Havn, hvor vi går ombord på færgen og efterlader bussen bag os. 
Overfarten tager ca. 1 time og byder på udsigt over Møllegrunden med de mange sæler, marsvin og fugle, 
som forhåbentlig viser sig for os. Under sejladsen nyder vi et smurt rundstykke og en kop kaffe.  
 
Ved ankomst til Endelave hentes vi i traktorvogne, som er klar til at give os et par timers ørundtur, hvor vi 
blandt andet passerer det store fredet naturområde Øvre.  
Vi kører med den kendte Traktor-Poul, som undervejs viser os blandt andet Danmarks midtpunkt, fortæller 
om Endelaves historie, skibsbesætninger og nok et par røverhistorier. 
 
Vi ender ved Endelave Kro og Gæstgiveri, hvor frokosten venter. Vi får serveres kroens gode buffet med sild 
og en lun ret. Kroen ligger midt i byen og der vil være tid på egen hånd efter frokosten til at nyde den 
lystbådehavnen, se den gamle kirke fra 1.400 tallet. Få minutters gang fra Kroen ligger havnen, hvor vi 
mødes kl. 16.00 og sejler mod fastland. 
 
Kl. 18.30-19.30 er vi tilbage i hjembyerne efter en spændende dag på solskinsøen i Kattegat.  
 
Pr. person kr. 760 
Inklusiv: Kørsel i 4-stjernet bus, færgeoverfart med rundstykke og kaffe, ørundtur i traktorvogne, frokost på 
Endelave Kro, erfaren rejseleder fra Skave Turistfart, bidrag til Rejsegarantifonden samt alle øvrige 
lovpligtige skatter og afgifter.  
 
Tilmelding skal ske til Læserklubben, Mediehuset Herning Folkeblad Avis: Tlf. 96 26 37 56 
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