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Danske Klosterrute er en turist- og pilgrimsvandrerute gennem hele Danmark med temaerne kirke, kunst,

historie og natur.

Værkets første bind, Den Danske Klosterrute - gennem Sønderjylland til Ribe, rummer en udførlig beskrivelse
af en vandrerute fra Fynshav på Als til Ribe via Sønderborg, Bov, Løgumkloster, Bredebro, Brøns og Vester

Vedsted til Ribe.

Den danske klosterrute er i alt ca. 1700 km. lang og går fra Helsingør på Sjælland til Frederikshavn i
Nordjylland. Strækningen fra Slagelse og over Lolland-Falster m.v. har erstattet den tidligere planlagte

ruteføring via Korsør og Nyborg. Ruten forbinder de fleste af Danmarks tidligere cistercienserklostre og en
del andre middelalderlige klostre. Hovedvægten i bøgerne er lagt på kirkebesøg og kulturseværdigheder.

Serien om Den Danske Klosterrute udkommer i 5 bind, der hver indeholder en generel karakteristisk af
strækningen, en detaljeret gennemgang af ruten punkt for punkt, fortegnelser over overnatnings-, spise- og
indkøbssteder, adresser på turistkontorer og andre praktiske oplysninger om den pågældende strækning.
Bøgerne er forsynet med fotos og detaljerede rutekort. Dertil kommer netguides, som indeholder tips til

vandreturen, regler for adgang til naturområder og private veje, adresse- og litteraturlister, samt rettelser og
tilføjelser.

Ruten kan også anvendes af cyklister, hvis man er indstillet på også at benytte mange grusveje og stier, som
vandrere foretrækker, og et tilsvarende moderat tempo. Hvor længere strækninger er vanskeligt passable på

cykle, anvises alternative muligheder.

Klosterruten er skrevet til alle, der har lyst til at kombinere natur- og kulturoplevelser med muligheden for
eftertanke og åndelig fordybelse.
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