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Følg et af vores turforslag som sørger for, at du oplever alle højdepunkterne. Alle ruter er tilgængelige
med elektrisk kørestol, da de følger enten en gågade eller en cykelsti og fortov.

Fortsæt bag om Musikteatret og hold til venstre. Du
når nu Kunstmuseet (8). Følg samme vej tilbage til
gågaden. Følg gågaden og fortsæt mod Vejle
Midtpunkt (9), et sted for mad, delikatesser, musik og
lokale butikker. Den sidste del af turen tager dig
langs Dæmningen (10). Her finder du restauranter,
streetfood og natteliv. Følg gågaden og grusstien
langs Vejle Å tilbage til DGI-huset.

Spinderihallerne og Kulturarvsmuseet
For at besøge Spinderihallerne og Kulturarvsmuseet
(18) følg Boulevarden og drej til højre ad cykel- og
gangstien over for Vestbanevejen. Stien er markeret
som Regionalrute nr. 36.

Bindeballe-stien
Bindeballe-stien (19) følger den gamle Vandel
jernbane. Det betyder, at den for det meste er flad og
næsten bilfri. Stien byder på smuk natur og er
kørestolsvenlig fra udgangspunktet i Vejle og helt
frem til Ravning broen, en rekonstrueret bro bygget i
vikingetiden. Turen fra Vejle til Ravning Bro er 13,5
km hver vej.
Stien har sit udgangspunkt ved Spinderihallerne (18).
Den første del af stien går parallelt med
Vestbanevejen. Fra DGI-Huset er det nemmest at følge
Boulevarden og dreje til venstre ad stien ved
Vestbanevejen. Stien er markeret som Regional rute
nr. 36.

Byvandringen
Start turen ved DGI-huset, og tag grusstien, der går
mellem Biblioteket og Vejle Center Hotel. Stien går
langs Vejle Å (1) og fører dig forbi De Fem Søstre (2).
Næste stop er på Sønderbro og Søndertorv (3), den
sydlige ende af handelsgaden. Her finder du det store
indendørs indkøbscenter Bryggen og Lido Biografen.
Der er også flere steder at spise.
Fra Søndertorv kan du nyde udsigten til byens
vindmølle. Drej til venstre, og kør op ad handelsgaden
og stop ved Den Smidtske Gård (4). Du er velkommen
til at gå gennem porten, men vær opmærksom på det
ujævne fundament. Fortsæt op ad shoppinggaden og
drej til højre i krydset. Her vil du se Sct. Nikolai Kirke
(5). Gå tilbage til gågaden, og stop ved Rådhuset (6).
Her vil du måske holde en pause og nyde lidt
friskbrygget kaffe og bagværk.
Fortsæt ned ad gågaden, indtil du når Flegborg, og
drej til venstre. Følg Flegborg og kryds rundkørslen.
Du er nu ved Musikteatret (7).

Turen ved Havnefronten
Følg Byvandringen til Sct. Nikolai Kirke (5). Herfra
følges Kirkegade, som går over i Havnegade. Langs
denne gade kommer du forbi Økolariet (11), VisitVejle
og banegården (12). Drej til højre, og følg Havnegade,
indtil du når rundkørslen. I rundkørslen vil du se
Cykelskulpturen (13).
Drej til venstre i rundkørslen og følg Østerbrogade.
Drej derefter til højre og følg Treschowsgade, og følg
derefter cykelstien og fortovet til Dyrskuevej. Følg
Dyrskuevej til havnefronten og drej til højre og kør
mod Havneøen. Her kan du besøge Fjordenhus (14). Gå
nu tilbage ad stien langs havnefronten og gå mod
Tirsbæk Strandvej. Her kan du gøre holdt ved
Kajakklubben (15) og ved Bølgen (16). Drej til højre ad
Tirsbæk Strandvej, og følg stien langs vandet, indtil du
når Skyttehushaven (17). Nyd udsigten over
Vejlefjordbroen. Hvis du vil, kan du følge stien endnu
længere, hele vejen til Albuen strand (lige uden for
kortet). Følg samme vej tilbage.

For detaljer og beskrivelser af
højdepunkter langs ruterne,
download venligst den fulde
guide ved at følge QR-koden
eller besøg VisitVejle.com/X.



På udkig efter et sted at spise? 
Vejle er rig på madoplevelser, og vi er sikre på, at
vi også har noget for din smag. Både ved
Søndertorv (3) og Vejle Midtpunkt (9) finder du
flere højkvalitets- og kørestolsbrugere
tilgængelige restauranter. Følg QR
kode for vores bedste forslag.

Gratis oplevelser og  
attraktioner

Kort med 
kørestolsvenlige ruter 
og ture

Guidet rundvisning på 
Vikingernes Hjem, i 
Jelling - en del af 
UNESCO 
verdensarvsliste.

Praktisk informationBanegårdspladsen 6, 7100 Vejle
Mandag-Fredag: 11.00-16.00

 
+45 7681 1925

visitvejle@vejle.dk
visitvejle.com

 

Ta en tur gennem en af de flotteste
gågader i Danmark.
Hvis du er i humør til at shoppe, er du heldig!
Vejle byder på en af   de bedste shoppingoplevelser i
Danmark med lokale og selvstændige butikker
blandet med kendte internationale mærker.

Butiksgaden har ny og jævn fortov, og er let
tilgængelig med kørestol. Hvis det regner, anbefaler
vi, at du besøger det indendørs indkøbscenter,
Bryggen.
See CityVejle.dk for opening hours and details on accessibility.

Du er mindre end 1 time væk fra en
verdensklasses vikingeoplevelse!
Oplevelsescentret "Vikingernes Hjem" fortæller
historien om de første vikingekonger, Gorm den
Gamle og Harald Blåtand, Danmarks samling og
danskernes barnedåb.

De 1000 år gamle runesten og det efterladte
monumentområde i Jelling er på UNESCOs
verdensarvsliste.

Besøg oplevelsescentret, runestenene og
monumentområdet hver dag fra 10-17. Gratis entré.

Tag med på en kørestolsvenlig guidet tur!
Torsdag den 13. oktober Rundvisningerne foregår
på dansk og engelsk og starter kl. 11.00 og 12.00.
Guidede ture: 75 DKK. Køb dine billetter på stedet

Velkommen til 
VejleVi er her for at hjælpe. 

Kom forbi vores turistkontor eller tjek vores
hjemmeside, hvis du har brug for mere
inspiration og information til at få mest
muligt ud af dit ophold. Vi står klar med
ideer, guides og svar på alle dine spørgsmål.

Tjek vores tilgængelighedsside med ekstra
information om tilgængelighed, praktisk
information, tips og tricks.

Vi vil værdsætte din feedback. 
Hos VisitVejle sigter vi mod at gøre Vejle
tilgængeligt for alle turister, og vi søger
stadig at blive bedre.

Fortæl os venligst, om denne vejledning var
nyttig for dig, hvis du havde brug for andre
oplysninger eller har ideer til, hvordan vi kan
forbedre os.

Følg denne QR-kode og del dine tanker.

Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 Jelling
+45 41 20 63 31

Tag en pause og besøg en af de gratis
museer i Vejle
Besøg kulturarvsmuseet (18), hvis du vil lære om
byens historie og udvikling, eller tage dig tid til at
reflektere på Kunstmuseet (8). Hvis du er
interesseret i bæredygtighed, natur og klima,
foreslår vi at udforske Økolariet (11) for at lære og
blive inspireret.
Alle museer er gratis at besøge og tilgængelige med
kørestol - men bemærk, at Økolariet kan være en
udfordring for nogle!

Åbningstider og detaljer om tilgængelighed kan findes online:
www.vejlemuseerne.dk   -  www.okolariet.dk
 

Kunstmuseet

 Gågaden Spiseområdet
Palads Passagen

Vikingernes Hjem


