Oplev den smukkeste solnedgang - og spis en pølse…
Du kan låne en lille Weber picnic-grill hos os og medbringe den til stranden, grille en
pølse, drikke en Svaneke og opleve den smukkeste solnedgang.
Du skal selv sørge for grillbriketter.

Hotel Skovly
Nyker Strandvej 40
3700 Rønne
tel. (+45) 5695 9784
www.visitskovly.dk
booking@visitskovly.dk
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Strande ved
Hotel Skovly

www.visitskovly.dk

Strande med saltvand
Skovly-stranden 125 meter væk
Vores egen skønne strand, ligger kun 125 meter fra Hotel Skovly. Stranden har helt
hvidt sand, meget få sten, og stranden går helt ud i havet - så du oplever sandbund.
Nudist stranden 300 meter væk
Nudiststranden er en del af vores strand. Gå til venstre langs vandet, forbi den store
sten, som ligger i strandkanten, og bingo - du befinder dig på nudiststranden.
Du bliver nok ikke smidt i “Nudist-fængslet” (?) hvis du vælger at smide kludene på
vores egen strand !!!
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Hasle Havbad 4 km væk

Rubinsøen 2,5 km væk

Antoinette Strand 1,5 km væk
Stadig en del af vores strand, bare ca 1,5 km længere til venstre. Du kan gå til stranden
langs vandet, eller tage cyklen på skovvejen mod Rønne. Du kan tillige tage bilen mod
Rønne, og parkere ved Nordskovens Camping.

Safirsøen 280 meter væk

Skovly Stranden 125 m væk

Strande med ferskvand.
Safirsøen 280 meter væk.
Fra vores parkeringsplads, går du gennem skoven til
du møder Safirsøen, kun 280 meter væk. Du kan
hoppe i søen fra 3 små “strande”. Ved en af strandene
er der opsat et bord/bænkesæt til fri afbenyttelse.
Søen er ca. 5 meter dyb.

Rubinsøen 4 km væk.
På Nyker Strandvej mod Hasle, finder du skilte på
højre side af vejen der viser mod Rubinsøen. Søen er
et tidligere kulbrud, og vandet er krystalklart. Søen er
ca 10 meter dyb. Søen er et yndet sted for dykkere med en sigtbarhed på ca 4 meter.
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Nudist stranden 400 m væk

Antoinette Strand 600 m væk

