De skønne søer ved
Hotel Skovly
Udsigten over Pyritsøen mod Østersøen. Der er en god gang/mountainbikesti hele
vejen rundt om søen !

Skovlysøen
Safirsøen

Udsigten over Safirsøen mod Hotel Skovly. Hele søen er omkranset af en sti, som
både kan benyttes af gående og med mountainbiken !

Pyritsøen
Smaragdsøen

Hotel Skovly
Nyker Strandvej 40
3700 Rønne
tel. (+45) 5695 0784
www.visitskovly.dk
booking@visitskovly.dk

!

Rubinsøen
www.visitskovly.dk

Rubinsøen Kulbrud som blev lukket i 1948. Grunden til at der blev lavet en kulgrube
i skoven skyldes, at 2. verdenskrig var i gang og man manglede kul til brændsel, og
da der tidligere i området var gravet efter kul, mente man at dette brud kunne
forsyne Danmark med kul under krigen. Søens navn har ikke noget med ædelsten at
gøre, navnet stammer fra mineralerne i jorden der fik søens vand farvet med et
rubinrødt skær. En smuk klar sø, på 37 meters dybde, hvor mange vælger at bade.

Rubinsøen

3 km fugleflugt fra Hotel Skovly

!

Smaragdsøen, en stor sø, med udløb i Østersøen. Tidligere
lergrav til Hasle Klinkefabrik. Produktionen stoppede hurtigt, da
et kraftigt vandspring umuliggjorde lerudgravningen.
Smaragdsøen har fået sit navn, pga den let grønlige vandfarve.
Smukke vandreture kan foretages - ligesom gode fisketure kan
opleves. Der er en stor bestand af gedder, aborrer og ørreder.
Mange gedder på over 15 kg er fanget!

!

Pyritsøen, den største at vores søer, med en dybde på hele 17 meter, har fået sit
navn efter fund af Pyrit (Svovlkis eller narreguld) i området. I 2004 fandt man spor
efter dinosaurus - og i 2010 fandt man endnu et !

De gamle kulvogne kan stadig
opleves ved “Kultippen” ved Hasle.

!

Safirsøen, - en ubrugt lergrav - kun 280 meter fra Hotel Skovly SKAL opleves. En
hyggelig lille (1,5 ha) sø med det reneste vand. Søen benyttes som badesø og som
fiskesø. Søen har en max. dybde på 5 meter. Søen blev etableret som lergrav i 1968,
men kvaliteten af leret var for dårligt - og naturen overtog lergraven. Der er bord og
bænkesæt ved de forskellige hyggepladser. Den nemmeste vej til Safirsøen er
gennem “hullet” i buskene ved vores parkeringsplads.

Smaragdsøen

1.200 m fugleflugt fra Hotel Skovly

Pyritsøen

!

860 m fugleflugt fra Hotel Skovly

Skovlysøen, den mindste af vores søer, finder du ved indgangen til Hotellet. Søen
har en rig natur af frøer, fiskehejre og aborrer. Vores picnicområde er under
opbygning - og kommer med tiden til at strække sig til Safirsøen.

!

I Pyritsøen, Smaragdsøen, Rubinsøen og Safirsøen kan man, lovligt, fiske uden
fisketegn !

Hotel Skovly

Safirsøen

280 m fugleflugt fra Hotel Skovly

Skovlysøen
Ligger på Hotel Skovly

