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Velkommen til
Vordingborg Kommune
Pak tasken, start bilen med familien,
og kør mod Vordingborg Kommune.
I denne guide fortæller vi om de
allerfineste steder, I kan opleve på
jeres næste weekendtur til Vordingborg Kommune. Alle steder i guiden
er familievenlige og repræsenterer
vores storslåede og vilde natur, vores
smukke og forskelligartede kyst og
vores betydningsfulde kulturarv.

Med 385 km kystlinje er Vordingborg
Kommune omkranset af Danmarks længste og smukkeste kyst. Her er vi stolte af,
at der er høj himmel, klart blåt vand og
frisk vind i håret – året rundt. Så hvis du
har lyst til mere, så har vi kyst til mere.
Nyd guiden – vi glæder
os til at se jer!

Bliv inspireret til at besøge:
– Idylliske Præstø og den helt
særlige gastronomiske kant
– Historiske Vordingborg og
de spektakulære seværdigheder
– Naturskønne Møn og den
storslåede natur i verdensklasse.

Tirsdagsmarked Stege
© Tage Klee
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Idylliske
Præstø

Præstø er Vordingborg Kommunes
idylliske perle beliggende direkte ned
til Præstø Fjord.
Byen blev grundlagt i 1200-tallet og er
særligt kendetegnet ved sine brostensbelagte gader og bevaringsværdige bindingsværkshuse med yndefulde stokroser. På
Præstøs hovedstrøg, Adelgade, kan du
besøge hyggelige specialforretninger, der
sælger alt fra lokal brugskunst, møbler,
bøger og kulinariske specialiteter.

Kun 100 m væk ligger lystbådehavnen.
Om sommeren bliver den forvandlet til
et hyggeligt knudepunkt for sejlgæster
og besøgende - med udeservering i
restauranterne og livekoncerter i det
frivilligdrevne Pakhus8.
I Præstø er gastronomien i hastig udvikling. Hos de lokale spisesteder bliver der
kælet for dine smagsløg med lækre, lokale
råvarer fra egnen, og hvis I vil opleve
mad i topklasse, kan I sågar besøge byens
Michelin-restaurant. Dertil bliver der
årligt afholdt det ikoniske marked ”Fransk
Forår”, hvor du kan besøge boder, der
frister med franske og lokale delikatesser.
Uanset om I er i kano eller på SUP, kan I
sætte en pagaj i vandet og få en kysttur i
billedskønne omgivelser. Præstø Strand og
Roneklint er nogle af de oplagte steder at
begynde jeres tur.

Hotel Frederiksminde © Kim Matthai Leland

Fransk forår i Præstø © Kim Matthai Leland

Præstø Havn © Kim Matthai Leland
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Præstø – mens du er
her, skal du opleve
Hotel Frederiksminde
Besøg den kendte herregård, og spis
middag på den elegante à la carte-
restaurant, der siden 2016 har haft en
stjerne i Michelin-guiden.
Muldiverset i Stavreby
på Jungshoved
Muldiverset er en biodynamisk og økologisk gårdbutik og spisested. Stedet har
opnået det økologiske spisemærke i guld.
Præstø Fjord og kysterne
langs Jungshoved
Ved kysterne fra Præstø Fjord og ned til
halvøen Jungshoved kan du sætte kajakken i vandet og opleve de smukke og
unikke strandengsområder.

Overnatningsmuligheder
Her er nogle af de steder, hvor I har
mulighed for at overnatte i Præstø:
– Jungshoved Præstegård
www.jungshovedpraestegaard.dk
– Præstø Camping
www.praesto-camping.dk
– Hotel Frederiksminde
www.frederiksminde.com
I kan finde endnu flere overnatningssteder
på www.sydkystdanmark.dk
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Historiske
Vordingborg
Vordingborg er en gammel kongeby med
nationalhistorisk betydning. Byen har en
rig kulturarv, der strækker sig 650 år tilbage, hvor Vordingborg spillede en central
rolle igennem middelalderen.
Vordingborgs historie kan spores tilbage til 1160’erne, hvor Valdemar den
Store byggede den første borg. Tilbage
fra middelaldertiden består det kendte
Gåsetårn, der blev opført i 1360’erne.
Det 26 m høje tårn er Nordens bedst
bevarede fæstningstårn fra middel
alderen og er i dag byens varemærke.

langs bymidtens rødstensbelagte hoved
gade. Vordingborg er vært for flere
tilbagevendende events: Waves Festival,
Vilde V
 ulkaner og Vordingborg Festuge –
sidstnævnte har over 100.000 besøgende.
Under festugen forvandles byen til et
livligt midtpunkt, hvor butikkerne flytter
ud i gågaden, og der er skruet godt op
for livemusikken på slotstorvet, hvor folk
samles om aftenen.
Kun et stenkast fra byen finder I de
smukkeste badestrande, hvor I kan
slutte dagen af med en aftendukkert
i det friske saltvand.

Udover de nationalhistoriske seværdigheder byder Vordingborg på gode
indkøbsmuligheder og restauranter

Gåsetårnet
© Per Rasmussen og Tage Klee
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Vordingborg – mens du
er her, skal du opleve
Danmarks Borgcenter
I hjertet af Vordingborg ligger D
 anmarks
Borgcenter, som består af det gamle
Vordingborg Slot. Danmarks Borgcenter
er et interaktivt oplevelsescenter for
hele familien.
Nordhavnen
I kort afstand fra centrum ligger
Nordhavnen. Lystbådehavnen har
den flotteste udsigt til Farøbroerne
og mod Gåsetårnet og borgruinerne. Her er hyggelige cafeer – og
vigtigst af alt en kanon isbod.

Overnatningsmuligheder
Her er nogle af de steder, hvor I har
mulighed for at overnatte i Vordingborg:
– Holberggård
www.holberggaard.dk
– Ore Strand Camping
www.orestrandcamping.dk
– Johanneberg Hotel
www.johanneberg.dk
I kan finde endnu flere overnatningssteder
på www.sydkystdanmark.dk

Ore Strand
Stranden strækker sig over flere kilometer, så der er rig mulighed for at tage et
spil beachvolley, mens resten af familien
solbader og svømmer rundt i vandet.
Naturoplevelser ved
Knudshoved Odde
15 km nord for Vordingborg finder I et
af Danmarks bedst bevarede og mest
biodiversitetsrige overdrevslandskaber.
Odden giver jer en smag af, hvordan
det oprindelige, østdanske kystlandskab
så ud i fortiden.
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Møns Klint © Frame & Work

Aborrebjerg (Møns Klint) © Frame & Work

Naturskønne
Møn
Møn rummer naturområder i verdens
klasse. Fra de kridhvide klinter og det
turkisgrønne hav ved Møns Klint til de
bløde sandstrande, hvor bøgetræerne
kanter sandet som en fin blonde. Møns
dramatiske og frodige natur er vidnesbyrd
om, hvordan naturen og landskabet så ud
i den sidste istid.

klinter og frodige skovområder. Mens I er
her, kan I besøge GeoCenter Møns Klint,
hvor hele familien kan rejse tilbage i tiden
og opleve Danmarks vilde fortid. Derudover kan I cykle på mountainbikeruter
på klinten, klatre i træer, tage turen på
svævebanen i Klinteskovens trætoppe og
meget mere.

I 2017 blev Møn optaget i UNESCO’s
verdensomspændende netværk af
biosfæreområder. Det er Danmarks
første udnævnelse af den slags, og i
Møn Biosfæreområdet kan I opleve
forskellige danske naturtyper samlet
på tværs af de 450 kvadratkilometer.

Øen er også hjemsted for Camønoen
– Møns svar på Caminoen (den spanske
vandrerute). Og med en strækning på 175
km, ca. 250.000 skridt, er den udnævnt
som Danmarks venligste vandrerute.

Møns Klint er Danmarks højeste klint
og også den mest ikoniske. 128 m høj
og 7 km lang – Møns Klint strækker sig
fra Møns Fyr i syd til Liselund Slotspark i
nord og imponerer med sine vilde, stejle

Turen langs Camønoen er fyldt med smuk
natur, kulturhistorie, gastronomi, stilhed,
stjernehimmel og steder, I aldrig glemmer.
I kan selv udvælge nogle korte ruter at
gå, så I får en smag af Camønoen – Møns
Museum i Stege er altid et godt sted at
starte. Husk et par gode vandresko.

7

Møn – mens du er
her, skal du opleve
Dark Sky Møn
Oplev den enestående nattehimmel
med det klareste udsyn til stjernehimlen. Mørket på Møn har en international
certificering i særlig høj klasse, og dele af
Møn og Nyord er udnævnt som Nordens
første Dark Sky Park og Community.
Stege
Tager I et smut forbi øens største by,
Stege, kan I opleve en charmerende
middelalderby med hyggelige gader
og butikker. Her er den gamle by
vold, kirke, mølleporten og de gamle
krogede gader bevaret.

Overnatningsmuligheder
Her er nogle af de steder, hvor I har
mulighed for at overnatte på Møn:
– Camp Møns Klint
www.campmoensklint.dk
– Villa Huno Glamping
www.villahuno.com/villa-huno-glamping/
– Hotel Residens Møn
www.residensmoen.dk
I kan finde endnu flere overnatningssteder på
www.sydkystdanmark.dk

Liselund Slotspark
I 2020 blev Liselund Slotspark udråbt
til at være én af de 50 smukkeste
haver i Danmark af The Danish Club.
Slottet i sig selv er et miniatureslot
omgivet af Danmarks bedst bevarede
romantiske have.
Nyord
Nyord er en landsby beliggende på en lille
ø, der er forbundet med Møn via dæmning. Området er bilfrit, hjemsted til et
fuglereservat, en lokal whiskybutik med
globalt udvalg og den mystiske og særlige
Trylleskov ved Ulvshale.
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Skal I have mere
inspiration?

Vordingborg Kommune er hjemsted for utallige natur-, kultur- og
gastronomioplevelser.
Besøg www.vordingborg.dk/oplev
eller www.sydkystdanmark.dk og
få endnu mere inspiration til jeres
næste weekendtur.
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