
’Tour De Dal’ - ruten
KORT OM RUTEN

40,5 km

Cykel ud af Billund via lufthav-
nen i retning mod Vandel. Besøg 
evt. Vandel Bunker Museum, 
hvis der allerede her er brug for 
en pause. Fortsæt til Randbøldal 
og Randbøldal-Museet. Cykel 4 
km gennem Bindeballe til Binde-
balle Købmandsgård, hvor I kan 
tanke depoterne op før turen går 
tilbage via Frederikshåb Mølle-
park og Frederikshåb Plantage.

Rutens højdepunkter:
Vandel Bunker Museum, Rand-
bøldal-Museet, Bindeballe Køb-
mandsgård, Frederikshåb Møl-
lepark, Frederikshåb Plantage.

Alternativ rute: For en kortere 
rute, kan I vælge at køre til 
Randbøldal-Museet og derfra 
cykle til Frederikshåb Møllepark 
og tilbage ad Springbjergvej og 
Rygbjergvej.

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. 

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 Mu-
seum (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.
 
11,7 km: Så er I nået frem til Randbøldal Kirke. Mens I tager en vandpause, kan I passende besøge 
mindesmærket for fem besætningsmedlemmer af en engelsk Lancaster bomber som døde under en 
mission i anden verdenskrig. Mindesmærket blev rejst af lokale som tak for de allieredes indsats under 
befrielsen af Danmark.

13 km: Efter en flot tur nedad bakke gennem Randbøldal skov, kan I se Randbøldal-Museet på den 
anden side af broen på højre side (Tlf. 76813100 for åbningstider, www.vejleegnensmuseer.dk). Muse-
et har hjemme i en gammel papir- og tekstilfabrik og byder, udover udstillinger om fabrikkens historie, 
på vandeks-perimentariet og værksteder hvor man kan prøve at lave papir og væve.
     
18,3 km: Så skal depoterne tankes op! Bindeballe Købmandsgård fra 1897 giver jer et indtryk af de 
’gode gamle dage’. Snup en kop kaffe, en god pølse eller måske lidt til den søde tand. Det er også 
muligt at nyde sin madpakke ude foran købmandsgården.

20-25 km: De næste 5 km cykler I på Hærvejen – mere end 1000 år gammel, går Hærvejen fra Viborg 
i nord til Padborg i syd. For mere information, besøg www.haervej.dk.

31-36 km: Til trods for et ellers fladt landskab, er der på de næste 5 bakkede ki-lometer god mulighed 
for at få det til at kilde i maven.
  
38,5 km: Holdte I ikke en pause ved Lalandia i starten af turen, ja så er det måske nu, I trænger til en 
forfriskning i afslappende omgivelser. Drej til højre i rundkørslen, ud ad Nordmarksvej, cykel 350 m 
(forbi LEGOLAND på jeres højre side) og I er fremme ved indgangen til Lalandia. 

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

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 Grind-

stedvej, 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, ta’ samme vej tilbage indtil I når krydset med Grindstedvej. Cykel gennem 
byen, ca. 1 km, drej herefter til højre ad Randbølvej.

• Følg Randbølvej i 2 km indtil I når Randbøl Kirke. Hav kirken på jeres venstre side indtil I når Hærvejen.
• Drej til højre ud på Hærvejen, herefter til venstre ad Ahornvej.
• Følg Ahornvej gennem skoven og hold til venstre for derefter at dreje til venstre ud på Dalekildevej (her ser I 

Randbøldal-Museet på jeres højre hånd, lige over broen).
• Cykel tilbage samme vej som I kom, og fortsæt op ad Dalekildevej indtil I når Bindeballevej.
• Drej til venstre ad Bindeballevej og kør 3,5 km indtil I når Bindeballe Købmandsgård.
• Ta’ samme vej tilbage og drej med det samme til venstre ud på Springbjergvej. Efter 1,5 km, kommer I til 

Hærvejen.
• Drej til højre ad Hærvejen og cykel 5 km frem til Gøddingskovvej. 
• Drej til venstre ad Gøddingskovvej og kør 4,5 km til Åstvej.
• Drej til højre ad Åstvej og cykel 400 m, hvorefter I drejer til venstre ad Gødsbøl-vej.
• Efter 2 km, drej til venstre ved T-krydset ud på Granlundvej.
• Cykel 2,5 km på Granlundvej indtil I kommer til 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. 

CYKELUDLEJNING

Cykel-shoppen
Granvej 2A
7190 Billund
+45 75 33 12 03 

Billund Bike
Butikstorvet 6
7190 Billund
+45 72 18 55 70


