’Luft under vingerne’ - ruten
KORT OM RUTEN
27 km

OPLEVELSER PÅ RUTEN
1 km: Måske er det for tidligt på ruten at tage en pause, men det er nu fristende at stikke
indenom Lalandia, hvor I finder masser af underholdning for hele familien i form af bowlingbaner, mini golf, skøjtebane og Skandinaviens største badeland.

Denne rute giver jer luft under
vingerne. Start med at cykle ud
til en af observationspladser ved
lufthavnen og oplev hvordan
flyene cirkler ind til landing.
Sæt derefter kurs mod Vandel,
hvor Vandel Bunker Museum
viser
jer
områdets
historie
under den tyske besættelse,
bl.a. kan I lære mere om den
lokale
modstandsbevægelse
og hvorfor det tyske Luftwaffe
byggede Vandel Flyveplads. På
tilbagevejen kan I velfortjent slå en
smut indenom Lalandia og nyde
en is eller kaffe på det italiensk
inspirerede Lalandia Plaza.
Rutens højdepunkter:
Se flyene lette og lande, Vandel
Bunker Museum, Lalandia.

3,5 km: På turen forbi lufthavnen kommer I forbi et område som er lidt hævet, hvorfra I har
et godt udsyn til flyene, der er på vej ind til Billund Lufthavn. Ta’ en 10 minutters vandpause
her og nyd synet af de mange fly.
8 km: Fra Grindstedvej kan I dreje til højre mod Vandel Park og sætte kurs mod Vandel
Bunker Museum (åbent 12-16, lør & søn, maj til september, www.bunkermuseum.dk). Museet har som navnet antyder hjemme i en gammel bunker og viser en række tyske krigsmemorabilia, bl.a. uniformer og militært udstyr. Bemærk, at Vandel Flyveplads er lukket for
offentligheden på hverdage.
17,5-23 km: Når I cykler ud på Gødsbølvej, cykler I langs den regionale cykelrute nr.
34 (Engelsholm rute). Med dens mange sving og et par stigninger undervejs, er denne
strækning en del af Margueritruten.

Kort og ruteanvisninger næste side!

Oversættelse efter tekst og billeder af Paul Hansford.
www.pauldoeswords.com
For yderligere information, kontakt Visit Billund:
+ 45 7972 7299, www.visitbillund.dk
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RUTEANVISNINGER
•

Start på Hans Jensensvej ved Billund Centeret, drej til højre ud på Åstvej og cykel 1 km til I når lyskrydset.

•

Kør lige over i lyskrydset (Lalandia vil være på jeres højre side) og fortsæt ad Firehøjevej ca. 4 km.

•

I krydset ved Åstvej, drej til højre og cykel 2 km mod krydset med Billundvej (hovedvejen). Cykel ligeud ind på
cykelstien, der løber forbi rundkørslen og ud på Grindstedvej.

•

RUTEANVISNINGER TIL VANDEL BUNKER MUSEUM (Åbent 12-16, lør & søn, maj til september). På
Grindstedvej, drej til højre ad den 1.vej mod Vandel Park og cykel 1 km til Nordlige Parallelbane, hvor I drejer
til venstre. Efter 200 m på den gamle landingsbane, finder I Vandel Bunker Museum. OBS: Vandel Flyveplads
er lukket for offentligheden på hverdage.

•

Efter besøget på Bunker Museet, tag samme vej tilbage indtil I når krydset med Grindstedvej. Drej til højre og
kør 500 m gennem byen til I når Hans Thomsens Vej.

•

Drej til Hans Thomsens Vej og cykel 500 m mod rundkørslen, tag cykelstien på højre hånd for at cykle ligeud
for at følge Mørupvej.

•

Cykel lidt over én kilometer på Mørupvej frem til vejen krydser Gødding Skovvej.

•

Drej til venstre ad Gødding Skovvej og kør 400 m, drej herefter til venstre ind på Gødsbølvej.

•

Efter 2 km, drej til venstre i T-krydset ad Granlundvej.

•

Cykel 2,5 km ad Granlundvej indtil I når hovedvejen, Billundvej.

•

Drej til venstre ud på Billundvej og efter 200 m, hold til højre ind på cykelstien (på denne måde undgår I at
skulle cykle i rundkørslen) og fortsæt ligeud.

•

Fortsæt ad Båstlundvej cykelsti frem til rundkørslen (Billund Lufthavn er på jeres højre side).

•

Drej til venstre ad Granvej og efter 500 m, drej til venstre i den næste rundkørsel (bliv på Granvej).

•

Drej til venstre ad 1. vej på venstre hånd, Solsortevej. Solsortevej går over i Hans Jensensvej, som I følger ca.
1 km tilbage til rutens udgangspunkt ved Billund Centeret.
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