
- også på egen hånd!

PilgrimMorsoen, lige når det passer dig:
- tiden og tempoet er dit eget. 
- øen og kystruten vil guide dig på vej.
- du kan også vælge at være kajak-pilgrim.
Under alle omstændigheder har vi gjort det 
så nemt for dig - så det eneste du skal gøre:      
“Sæt farten ned og tag støvlerne på!”.

Køb passet på Morsø Turistbureau, evt. sam-
men med bogen om kystruten, så er du godt 
rustet til vandringen rundt om Mors. 
www.visitmors.dk eller ring: 97 72 04 88. 

Køb Pilgrims- 
passet med alle  

praktiske oplys-
ninger for 128 kr. + porto

oen



Bud på dagsetaperne:

1. etape: Karby - Dragstrup ca. 21 km.
Start evt. fra Årbjerg Torn, nyd strandengen og stilheden.    
Overnat i Tæbring Kirke eller på Dragstrup Camping.  
2. etape: Dragstrup - Flade: ca. 25 km. 
Dagen byder på molerklinter i bakket og kuperet terræn på det 
skønne Nordmors. Overnatningsmulighederne er mange. 
3. etape: Flade - Ejerslev Havn: ca. 21 km.
Eksotiske Nordmors byder på molergrav og lagunevandring. 
Der er flere mulige overnatninger på Nordmors halvøen.   
4. etape: Ejerslev Havn - Nykøbing: ca. 22 km. 
Kirkegårdskunst og vandring langs kysten mod skaldyrshoved-
staden, Nykøbing Mors. Her findes alle former for overnatning. 
5. etape: Nykøbing - Ørding: ca. 21 km.
Sallingsundbroen står som kæmpe majæstæt, Legind Skov læg-
ges bag dig og eventyret er intakt når Højriis slotsallén forceres.   
6. etape: Ørding - V. Assels: ca. 20 km. 
På det flade Sydmors opleves vidderne og strandkanten  
som spændende naturtableauer, der venter om næste pynt. 
7. etape: V. Assels - Karby: 18 km. 
En dejlig vandring i let bakket landskab. Slut af med en stille 
stund i Skovkirken, og ved Morsøs Finisterre: Næssund.  

Turens samlede længde er ca. 150 km.
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