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Hinge Sø

Hinge Sø, som er en del af Gudenåsystemet, er beliggende lige syd for Kjellerup og
er en smuk sø, som indbyder til f.eks. en
cykeltur gennem et dejligt landskab.
Om sommeren er der mulighed for at tage
en forfriskende dukkert i søen.
Turen er en del af den landsdækkende Margueritrute og starter på parkeringspladsen
ved Hinge Søbad. Her er der parkeringsmulighed til bilen. Kør til højre ad Tingskrivervej – forsæt også når vejnavnet ændres til
Långawten. Drej til højre ad Holm Møllevej/
Frausingvej og fortsæt forbi den hyggelige
Pension Holm Mølle – her er der mulighed
for at købe sig en forfriskning og nyde det
smukt beliggende sted.

SE
KORT

FAKTA
Aktivitet: vandring, cykling,
ridning (kræver trafikvant
hest), stavgang.

Forsæt videre til du når til Holmegårdevej –
her drejes igen til højre og efter kort tid vil du
igen have udsigt til Hinge Sø. Fortsæt langs

søen til Serup, hvor der igen drejes til højre ud af byen ad Serup Skovvej. Ved næste T-kryds drejes til højre ad Vinderlevholmvej - på højre
side - ned til Hinge Sø - ses herregården Vinderslevholm, som kan dateres tilbage til 1442 og som i dag er i privat eje, uden offentlig adgang.
Kort herefter er du tilbage ved turens startsted ved Hinge Søbad.

Længde: ca. 14 km.
Sværhedsgrad/underlag:
Asfaltvej - lettere kuperet
rute. Moderat trafikeret.

HINGE SØBAD
Ved Hinge Søbad består søbredden
af sten og græs, og søbunden er
sand og sten. På meget varme sommerdage kan søvandet desværre
være ubehageligt grønfarvet af alger,
men det er ikke sundhedsfarligt.

Overnatning:
Pension
Holm Mølle. For andre muligheder se www.silkeborg.
com.
Seværdigheder:
Hinge
Kirke (bygget i midten af
1200-tallet), Osteriet Hinge
har åbent tirsdag eftermiddag og lørdag formiddag.
Den Gamle Biograf i Kjellerup har café og butik med
brugskunst m.m.
Indkøb: Ved Hinge Sø
findes en kiosk, som har
åbent om sommeren. Derudover er der dagligvarebutikker i Kjellerup og Silkeborg.
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