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Forårstræf Øst - Stevns. 

Stevns har en storslået natur og enestående seværdigheder, som vi vil besøge lørdag og søndag den 21. – 

22. maj 2022. 

Program: 

Lørdag den 21. maj. 

Vi mødes kl. 12 til en frokostbolle på Danhostel Faxe.  

Fra det moderne vandrehjems terrasse er der en fantastisk udsigt ud over Faxe kalkbrud, der rummer 

Danmarks eneste fossile koralrev, der er 63 millioner gammelt. 

 

 

Ca. 200 meter herfra ligger Geomuseum Faxe hvor der er arrangeret en ca. 1½ times orientering. På første 

halvdel af turen ser vi museet, og derefter er vi ude, så husk praktiske sko og tøj efter vejret.   

Derefter afgang til Hotel Klinten ad Margueritrutens små veje. Fra hotellet er der udsigt over Rødvig havn 

mod Møn. Der er sti ned til havnen. 

 

Om aftenen får vi en 3-retters menu og kaffe, hvorefter vi åbner hotellets ”Trust Bar” i kælderen. Her er der 

også mulighed for at spille billard m.v. 
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Søndag den 30. maj. 

Efter morgenmaden kører vi en kort tur til Koldkrigsmuseet Stevnsfortet, der er et underjordisk fort i 

Stevns Klint. Under Den Kolde Krig, og i 40 år derefter, var dette dybtliggende fort en del af NATOs forsvar 

mod russerne. 

 

Der er en 1½ times guidet rundvisning i de ’hemmelige’ gange, der er hugget ud i kalkklippen 18 meter 

under jorden. Der er 10 grader, så medbring varmt tøj. Der er elevator for gangbesværede, ellers en trappe 

ned. 

Der er mulighed for at færdes i det omliggende område med kanoner osv. inden rundvisningen.  

Efter rundvisningen spiser vi frokostpakken, medbragt fra hotellet. Der er et overdækket område ved 

museets parkeringsplads. 

Herefter kører vi mod Højerup Gamle Kirke og Stevns Klint – en UNESCO verdensarv. 
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Vi ser den forladte kirke på kanten af klinten og nyder den flotte udsigt over Køge bugt. Derefter er der 

mulighed for at går ned ad de mange trappetrin til klinten, hvor der fortælles om de 65 millioner år gamle 

aflejringers dannelse. 

Hav solidt fodtøj med og eventuelt en hammer. 

Arrangementet slutter efter en flot tur langs vandet.  

Derefter er der andre muligheder i området på egen hånd - kaffe på cafeen ved parkeringspladsen, Stevns 

fyrtårn, vandreture ovenfor eller nedenfor klinten, det nye Camp Adventure/Skovtårnet (3,2 km gåtur) og 

Gisselfeld Kloster samt det gamle Køge. Der er veteranbilmuseum i Ringsted. 

 

Pris pr. bil (2 personer): 2350 kr. 

Pris pr. bil (1 person): 1425 kr. 

Prisen inkluderer overnatning i minidobbeltværelse fra lørdag til søndag, 3-retters middag, morgenmad, 2 

frokoster og 2 guidede rundvisninger. Drikkevarer er ikke inkluderet. 

 

Ekstra overnatning fra fredag den 20. maj 2022 til lørdag: 

Vi er også velkommen til at ankomme fredag. Så kan man nyde lørdag formiddag ved f.eks. Rødvig havn.  

 Ekstra overnatning incl. morgenmad (2 personer) 900 kr. 

Ekstra overnatning incl. morgenmad (1 person) 700 kr.  

 

Opgradering: Minidobbeltværelse kan opgraders til ’Seaside’ for et tillæg på 200 kr. pr værelse pr. nat. 

Tilmelding:  

Rundvisningerne begrænser deltagerantallet til max 30 personer så først til mølle. 

Tilmelding inden søndag den 20. marts 2022 til Søren Priisholm, priisholm@mail.tele.dk 

Indbetaling til klubbens træfkonto 1551  3719413404 mærk: Forårstræf Øst 2022 + navn(e). 

 

 


