
 
 

CYKELPAKKEN FOR 2 PERSONER:  

2 overnatninger for to personer på Nyord B&B 

2x morgenmad 

1x madpakke til cykelturen 

1 aftensmenu på Lollesgaard (ekskl. 

drikkevarer) 

1 x dagens ret på restaurant Lollesgård 

1 frokost med longdrink i Noorbohandelen  

 

KORT & INFO OM 2 CYKELTURE: 

Stege-Nyord; Stege Nor rundt 

Tilbuddet gælder i perioden fra juni til og med 

september. 

Pris pr. pers: (1420,- ) 

  
TILKØBSMULIGHEDER:  

1 sejltur med postbåden Røret til Stege 

1 guidet byvandring på Nyord 

 

ANDRE BESØGSMÅL PÅ NYORD: 

’runas’ og Galleri Nyord 

Nyord Sennepsmølle 

Nyord Naturkosmetik 

Nyord kirke 

Lokalhistorisk udstilling 

Hyldevang Naturcenter og fugletårnet 

 

Ø l iv på cykel 
 

 

Ø e n  N y o r d  –  ” D e t  e r  j o  s o m  e t  e v e n t y r ! ”  

Booking og forudbetaling:  
Lollesgaard, Hyldevej 1, Nyord, DK 4780 Stege        e mail:   info@lolles.dk            

I september 2013 besøgte H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsgemalen Nyord.! Øens 
lokalhistoriske forening havde inviteret Dronningen til at indvie lodsudkigget 
"Møllestangen", Danmarks mindste museum. Regentparret så også øens lille fine 
lokalhistoriske udstilling, glasfremstilling og en kunstudstilling hos runas. Prinsgemalen 
smagte armagnac i Noorbohandelen, og Dronningen var til andagt i den fine ottekantede 
kirke. Mod slutningen af besøget kvitterede dronningen formanden for lokalhistorisk 
forening med: "Det er jo som et eventyr". 

Byen og havnen med den historiske postbåd ”Røret” fremtræder i store træk, som Achton 
Friis og Johannes Larsen så dem i 1922 på deres sejltur til de danske øer. Dermed ikke 
sagt, at udviklingen er gået i stå på Nyord. På Lollesgaard serveres dansk mad i den 
hyggelige krostue eller i haven, minikøb- manden Lille-bod sælger dagligvarer og lokalt 
produceret oksekød, i sennepsmøllen laves og sælges Nyord-sennep. Cremer med urter fra 
øen sælges i Det gamle Køkken. Et stisystem fører det meste af øen rundt, forbi 
Naturstyrelsens gård "Hyldevang", hvor der er en platform med udsigt over fuglelivet på 
strandengene. Og ikke mindst  – så er der mulighed for at spejde ud over Bøgestrømmen 
mod syd og vest og Østersøen mod nord fra Danmarks nye og mindste museum, 
lodsudkigget "Møllestangen".  

Øen Nyord er et oplagt sted til en cykelweekend med nydelse. Stil din bil på Nyord, bo på 
den hyggelige Bed & Breakfast, nyd dage med god motion på din cykel og lad dig forkæle 
og inspirere af den eventyrlige lille ø Nyord. Perfekt til par eller weekender i 
vennekredsen. 

NYORD B&B 
Nice Place to stay 

 


