1: Start ved Action House
Kør mod syd ad Industrivej.
2: Efter ca. 900 m drejes til venstre ad Åsendrupvej.
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3: Efter ca. 1200 m drejes til venstre ad Hulbakvej.
4: Efter ca. 2 km drejes til venstre ad Munkebrovej.
Afstikker: Der kan her laves en afstikker til højre på 2 km til
den ældgamle landsby, Vrensted, som har en flot middelalderkirke
med tilhørende idyllisk kirkedam.
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5: Efter ca. 2 km nås Børglum Kloster på bakketoppen.
Mod entré er der adgang til komplekset det meste af året.
6: Efter ca. 200 m krydses landevejen Vrå-Løkken.
Ved vejkrydset ligger Bodilshøj og Børglum Kloster Mølle, hvorfra
udsigten bør nydes! Ved højens fod ligger beværtningen ”Den
gamle Smedje”.
7: Efter ca. 2 km ad Børglum Klostervej drejes til venstre.
Vejen hedder fortsat Børglum Klostervej.
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8: Der fortsættes 500 m forbi Vittrup Efterskole.
Drej til højre mod Vittrup. Vejen hedder fortsat Børglum Klostervej.
9: Efter ca. 800 m nås Vittrup, hvor der er en lille købmandsbutik.
Landevejen Løkken-Hjørring krydses, og der køres ad Lyngbyvej.
10: Efter ca. 1400 m nås Family Farm Fun Park, hvor der mod
entré er adgang til forskellige aktiviteter. Åben maj-oktober.
11: Efter ca. 600 m ses Lyngby Kirke på højre hånd. Kirken er
opført i 1914 af materialer fra den gamle Lyngby Kirke, som var
nedstyrtningstruet.
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12: Efter ca. 1200 m nås T-krydset ved Kystvejen. Der cykles
gennem feriehusområdet ved Nr. Lyngby. Undervejs passeres en
smykkekunstner.
Afstikker: Et par hundrede meter mod nord ligger resterne af den
gamle landsby Nr. Lyngby. En del huse er gennem tiderne faldet i
havet. Det samme gælder en del af den gamle landevej gennem
byen. Midt i byen ses den gamle kirkegård. Nr. Lyngby har en lille
købmandsbutik og en beværtning, som dog ikke holder åbent hele
året. Toilet ved solnedgangspladsen. Tag evt. en afstikker ned ad
den stejle nedkørsel til stranden.
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13: Efter besøget i Nr. Lyngby følges Kystvejen mod syd ca.
3,5 km.
Undervejs har man mod vest udsyn til den middelalderlige Furreby
Kirke. I krydset ved Løkken-Hjørring landevejen drejes til højre, og
cykelstien følges ca. 1 km tilbage til Action House.

Cykeltur
Løkken-Børglum Kloster
-Nr. Lyngby
Rundtur på ca. 18 km
Lyngby Kirke er opført i 1914 af materialer fra den middelalderlige Lyngby Kirke, som lå tæt ved havet og var nedstyrtningstruet. Tiloversblevne granitkvadre ligger i en lille høj
syd for den nye kirke.

Børglum Kloster, som ligger højt på et bakkedrag bag Løkken, var i middelalderen et af Danmarks magtcentre.
I vikingetiden var her kongsgård, og ca. 1060 blev der oprettet et bispesæde på stedet. Fra begyndelsen af 1100-tallet
og frem til reformationen var her kloster. Herefter blev stedet
drevet som herregård. Siden 1835 har Børglum Kloster været i slægten Rottbølls eje.
Den sidste katolske biskop på stedet var navnkundige Stygge Krumpen, der også kendes fra DR´s julekalender, ”Ludvig
og Julemanden”.
Den privatejede klosterkirke og 3000 kvm. udstillingslokaler
er åbent for publikum.

Lyngby gl. kirkegård er delvist styrtet i havet. Kirkegården
blev opgivet omkring år 1900 og flyttet et par km ind i landet,
hvor den nye kirke få år senere blev opført (se ovenfor)

Family Farm Fun Park er en oplevelsespark med dyr. Masser af aktiviteter og oplevelser for hele familien.

Børglum Kloster Mølle ligger på Bodilshøj, som er en gravhøj fra Bronzealderen. Møllen er opført i 1860 og restaureret
i 1963.
I den gamle smedje ved højen er der nu indrettet traktørsted.

Ruten går fra Løkken, via Åsendrup mod øst, før
det går op ad bakke til Børglum Kloster.
Herfra kan man nyde en storslået udsigt over Vesterhavet og Løkken. Mod nord ses det tilsandede
fyr ved Rubjerg Knude.
Ruten runder også det tidligere fiskerleje Nr. Lyngby nord for Løkken.
Ruten er kuperet omkring Børglum Kloster, men
ellers forholdsvis flad. Ruten følger små, kun lidt
trafikerede veje og er ikke markeret med skilte.
Kun den sidste km er der cykelsti. Der er asfaltbelægning hele vejen.
Løkken Turistbureau

