KANINOEN
og andre vandreture på Endelave

Alle ruter
begynder ved infotavlen
- som du finder ved starten af molen
KANINOEN ca. 21 km

På denne smukke vandrerute går du hele vejen rundt om Endelave.
På det meste af ruten går du langs kysten gennem smuk og
varieret natur med fuglereservat, skov, strand, klinter, vådområde,
strandeng og lynghede. Turen byder på et rigt dyreliv, og der er
mange steder med rig mulighed for at spotte kaniner.

MINI-KANINOEN ca. 12 km

Hvis Kaninoens 21 kilometer er lige i overkanten, så er dette
løsningen for dig. Turen tager dig rundt om øens nordlige spids og
tilbage mod byen. Du kommer gennem naturområdet Øvre med
hede og strandeng. Turen kan også cykles.

GUL KANINRUTE ca. 5,5 km

Denne rundtur på øens sydvestlige del tager dig til stranden ved
Søndermølle. På turen kommer du blandt andet forbi Lægeurte
haven, flyvepladsen, kirken og lejrpladsen. Fortsæt eventuelt langs
sydkysten mod vest til den stejle klint.

RØD KANINRUTE ca. 3 km

Kort rundtur ved Endelave By. Langs kysten går du ved strand
engen og fuglereservatet Flasken. Gennem den hyggelige by går
du på Kongevejen og kommer blandt andet forbi kroen, skolen,
købmanden og fiske- og røghuset. Kan også cykles.

Alle ruter er tydeligt skiltede

HUSK

Der er flere spisesteder
på Endelave, hvor du
også kan tage et lille hvil.

Øverste Ende

Øvre

Her starter
ruterne

Møllehage

Endelave By

Kloben

Lynger
Få ruterne
direkte ind på
din telefon

For mere information

visithorsens.dk – Få inspiration til oplevelser på Endelave
oenendelave.dk – Øens egen hjemmeside med praktisk info om stort set alt
endelaveif.dk – Få overblik over Aktiv Ø’s mange events på Endelave
mf-endelave.dk – Få information om færgen, og book billet til din tur

Infotavle

Her starter ruterne

Toiletter
Vandpost

Husk at dele dine smukke
billeder fra Endelave

#endelave
#smuknaturpåendelave

#paddleboard

#kanineroveralt
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