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OPLEVELSER I
VERDENSKLASSE
Der er masser af muligheder for at opleve
Stevns vidunderlige charme på en 1-dagstur
eller en miniferie i denne hyggelige og let tilgængelige del af Danmark. Kun 1 times kørsel
fra København.
Vi tilbyder færdigpakkede ture, hvor alle oplevelser står klar - med dygtige,
uddannede guider til at fortælle alle de spændende historier, så du får størst
muligt udbytte af det, du ser.
Du vil få masser af ny viden, masser af muligheder for at slappe af og genoplade batterierne – og ikke mindst masser at tale om på turen og fortælle om
når du beriget kommer hjem.
Du skal blot selv stå for transporten – og så har du naturligvis mulighed for at
selv at lægge yderligere oplevelser til undervejs.
HELE HISTORIEN ER SAMLET PÅ STEVNS MUSEUM
Det bedste udgangspunkt for dine oplevelser er Stevns Museum. Her bliver
du levende og interessant introduceret til Stevns Klints unikke geologi og
hvordan mennesket har levet med og af klinten gennem århundreder. Det er
også her den guidede tur til klinten starter.
Stevns Museum ligger centralt med kun en ganske kort gåtur til Stevns Klint,
den berømte Højerup kirke og det klassiske traktørsted Højeruplund, så det
er et perfekt sted at begynde dit besøg.
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Priser på
testpakker fra kr.

399,per person

To dagsudflugter med håndplukkede oplevelser

GÅ EN TUR - MILLIONER AF ÅR TILBAGE I TIDEN
Stevns Klint gemmer på et af de mest dramatiske kapitler af jordens historie. I den stejle
klintevæg finder du ikke bare løsning på gåden
om, hvorfor dinosaurerne uddøde for 65 millioner år siden, du kan også se, hvordan kridthavet og dets mangfoldige liv formede fundamentet for vores verden. Alt sammen fra 1. række og
på nærmeste hold - midt i den storslåede natur,
der omgiver Stevns Klint. Følg den indsigtsfulde
guide og lyt til fortidens fortællinger mens I
oplever klinten, udsigten og området omkring
Højerup med den berømte kirke yderst på
klintekanten. Så fornemmer I tydeligt, hvorfor
Stevns Klint i 2014 blev verdensarv.

BESØG EN KLIPPEFÆSTNING MED
TOPHEMMELIG FORTID
Dybt i den hårde kalk ved Stevns Klint gemmer
sig en hemmelig brik i det uhyggelige spil om
øst og vest, der blev kendt som den kolde krig.
Stevns lå mildt sagt i skudlinjen som den yderste forpost mod Warzawapagten i Østersøen.
Derfor opførtes i al hemmelighed Stevnsfortet.
En højteknologisk fæstning, som var bemandet
og klar til krig døgnet rundt i de mere end 4
årtier, konflikten varede. I dag er fortet blevet
til Koldkrigsmuseum Stevnsfort, og en rejse ned
i undergrunden til dette drama i vores nyere
historie er et must for alle, der levede under
den kolde krig eller gerne vil fortælle historien
videre til næste generation.

VÆRD AT BEVARE
På turen besøger I et af Danmarks få tilbageværende traktørsteder. Traktørstedet Højeruplund
sætter en ære i at tilberede hjemmelavede retter af lokale råvarer – med udgangspunkt i rige
danske madtraditioner. Alt sammen i hyggelige
og naturskønne rammer lige ud til verdensarv
Stevns Klint. Mere idyllisk kan det ikke blive.

OPLEVELSER OG GUIDER I VERDENSKLASSE
Turene skal ikke bare være fulde af oplevelser
og spændende viden. De skal også være hyggelige. Derfor starter vi på henholdsvis Rødvig
Kro & Badehotel og konference & hotel Klintens
Café. Begge steder med udsigt til Østersøen og
Stevns Klint. På vores vej rundt i verdensarven
bliver vi beriget af kyndige guider, der levende
fortæller om området og dets hemmeligheder.

I et markedsføringssamarbejde med
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ET HØJDEPUNKT
I VERDENS HISTORIE
Når man triller gennem Stevns skønne landskab
med sine bølgende marker, gravhøje og små
landsbyer, er man ikke i tvivl om, at man befinder
sig på ét af jordens mest fredelige og idylliske
steder. Men lige bag idyllen og de smukke udsigter
gemmer sig to af de allerstørste dramaer i vores
verdens historie. Begivenheder, der ikke bare har
påvirket selve den klode, vi bor på, men også livet,
som vi kender det i dag. Her i verdensarv Stevns
Klint findes de tydelige spor af den asteroide der
for 65 mio. års siden udslettede dinosaurerne og
halvdelen af alt liv på jorden. Og lige i nærheden
findes de uhyggelige spor af den kolde krig, der

nemt kunne have udslettet det meste af jordens
liv endnu engang, nemlig Stevnsfortet, som var
NATOs yderste forpost da truslen om atomkrig var
størst. Kontrasten mellem idyllen og de verdensforandrende dramaer er det, der gør Stevns til en
unik attraktion – ikke bare i Danmark men i hele
verden. Et område, der ikke bare byder på masser
af unikke oplevelser og ny spændende viden, men
som også tilbyder skønne, afslappende omgivelser
at fordøje indtrykkene i. Og det bedste er, at det
hele ligger lige om hjørnet – kun en times kørsel fra
København. Ideelt for både dagture, weekendture
og en miniferie.
STEVNS KLINT - HØJERUP
STEVNS MUSEUM

PRAKTISKE OPLYSNINGER – TESTSÆSON 2015
Udflugterne gennemføres
hver lørdag i perioden
fra og med lørdag den
5. september til og med
lørdag den 10. oktober
2015. Samt alle dage i
efterårsferien fra mandag den 12. oktober til
søndag den 18. oktober
2015. Udflugterne er for
individuelt rejsende og
grupper.

UDFLUGT 1 kan gennemføres uden eget
transportmiddel, hvorfor
det er muligt at ankomme
med tog lige til døren hos
Rødvig Kro & Badehotel.
HUSK vandreskoene.
Det er nemt at komme til
Stevns. Tag linje E-toget
til Køge og fortsæt med
Lokalbane 210 til Rødvig.

Oplevelserne starter et
stenkast fra stationen.

måltider. Drikkevarer
tilkøbes.

UDFLUGT 2 kan kun
gennemføres med eget
transportmiddel, som bil
eller cykel. Det er let at
parkere ved konference
& hotel Klinten.

Tilmelding på tlf. (+45)
56 50 28 06 mellem 9-15,
museum@oesm.dk eller
på www.kalklandet.dk

Priserne inkluderer de
anførte oplevelser og

Tilmeldingsfristen er
senest fem hverdage
før ønsket deltagelse i
udflugten.

STEVNS
KLINT
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Priser på
testpakker fra kr.

499,per person

Verdensklasse oplevelser langs Verdensarv Stevns Klint

EN RASK TRAVETUR LANGS KLINTEN OG TÆT
PÅ HEMMELIGHEDERNE UNDER JORDEN
PROGRAM FOR DAGSUDFLUGT 1
09.00 	Formiddagskaffe med brød på Rødvig Kro
& Badehotel, Østersøvej 8, 4673 Rødvig.
Badehotellet er nabo til togstationen.
10.00	Verdensarv guidet vandretur (knap 7 km)
langs Stevns Klint fra Rødvig til Højerup.
Guiden henter os på badehotellet. Vi
besøger også den gamle kirke og Stevns
Museum i Højerup. I får en vand- og
frugtpakke med på den friske gåtur.
13.30 	Frokost på Traktørstedet Højeruplund
Herlig buffet med hjemmelavede lækkerier venter på jer. Tid til at nyde udsigten
og omgivelserne. Drikkevarer tilkøbes.
14.30	Lille bustur til Koldkrigsmuseum
Stevnsfort
14.45	Mødetid for rundvisning på Koldkrigsmuseum Stevnsfort klokken 15.00 -16.30
17.00	Gåtur tilbage til Rødvig Kro & Badehotel,
som også har god plads til parkering.
På gensyn til toppen af verdensklasse oplevelser
langs verdensarv Stevns Klint.

HVIS I ORKER MERE
Fra 18.00: 2 retters middag i den hyggelige restaurant
på Rødvig Kro & Badehotel. Særpris når I har deltaget
i udflugtspakken: Kr. 258,- per person. Drikkevarer
tilkøbes. Eller 2 retters thaimiddag hos Aqua Marina
lige ned til lystbådehavnen på Havnepladsen 2, 4673
Rødvig. Speciel pris når I har deltaget i udflugtspakken: Kr. 149,- per person. Drikkevarer tilkøbes. Café
Marina, Havnepladsen 3, tilbyder en øl + snaps og 2
stykker smørrebrød til kr. 110,ALTERNATIVT
Besøg Gårdbutikken Engvang Frugt, Varpelevvej
2, 4671 Strøby på vejen hjem og køb lækkerier som
frugt, bær og grønt samt lokale syltede produkter.
ALTERNATIVT
Besøg den italienske Café og gourmet take away
Smeralda, Vallø Strandpark, Kystvejen 1 i Strøby
Egede på vej hjem. Du får 10 % rabat på maden,
hvis du har deltaget i dagens udflugt.
ALTERNATIVT
Besøg den meget charmerende og hyggelige Café
Algade, Algade 5, 4660 Store Heddinge, som for 3.
gang er med i Den Danske Spiseguide. Der serveres
god og gratis kaffe efter maden.
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Priser på
testpakker fra kr.

399,per person

Verdensklasse oplevelser langs Verdensarv Stevns Klint

OPLEV HEMMELIGHEDERNE OVER OG UNDER JORDEN,
MØD KUNSTNERNE PÅ DEN GAMLE SLÆGTSGÅRD
PROGRAM FOR DAGSUDFLUGT 2
09.30 	Formiddagskaffe med brød hos konference & hotel Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig
10.30	Afgang i egen bil mod Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Korsnæbsvej
60, 4673 Rødvig
10.45	Mødetid for rundvisning på Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Rundvisningens længde er ca. 3 km.
12.40	Afgang fra Stevnsfort mod Stevns Museum, Højerup Bygade 38 i
Højerup, 4660 Store Heddinge
13.00 	En guidet tur i verdensarv Stevns Klint og den gamle kirke i Højerup
14.00	Frokost på Traktørstedet Højeruplund. Herlig buffet med hjemme
lavede lækkerier venter på jer. Tid til at nyde udsigten og omgivelserne. Drikkevarer tilkøbes.

HVIS I ORKER MERE
På vej hjem besøg
den italienske Café
og gourmet take
away Smeralda, Vallø
Strandpark, Kystvejen
1 i Strøby Egede eller
på denne adresse:
Karlslunde Strandvej
48, 2960 Karlslunde.
Du får 10 % rabat på
maden, hvis du har
deltaget i dagens
udflugt.

15.00	Afgang til Kratgården Kunsthåndværk, Kratvej 12, St. Tårnby ved
Ranes Banke, 4652 Hårlev. Du vil nyde den storslåede udsigt, mens
du hører historierne om gravhøjen Ranes Banke og den gamle
slægtsgård Kratgården.
16.00	Eftermiddagskaffe og hjemmebagt kringle serveres på slægts
gården, som beboes af den syvende generation.
På gensyn til toppen af verdensklasse oplevelser langs verdensarv Stevns
Klint.
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I ET MARKEDSFØRINGSSAMARBEJDE MED

•	Kun en time fra
København
• Nemt at komme omkring
•	Drama og idyl i ét fantastisk område
• Natur, kultur og god mad
•	Oplev noget unikt og få ny
viden

•	Du kan sagtens besøge os
uden at booke (dog ikke
på Fortet, hvor der skal
reserveres billetter til de
guidede ture)
•	Prøv en færdig tur med
masser af indhold, egen
transport og med en guide

–––> kalklandet.dk

UDVIKLET FOR OG I SAMARBEJDE MED ØSTSJÆLLANDS MUSEUM & STEVNS TURISTFORENING

