’Grene Sande’ - ruten
KORT OM RUTEN
19 km

OPLEVELSER PÅ RUTEN
0,5 km: Når I nu alligevel passerer ABC Lavpris, kan I passende tanke op til turen her. I
finder alt til picnickurven her samt forsyninger til mountainbikeruten.
5 km: Hvis I har fulgt anvisningerne til Grene Sande mountainbikerute, finder I et kort ved
rutens begyndelse. Ruten er 3,5 km (markeret med hvid langs ruten), kræver et moderat
konditionsniveau/mountainbike kendskab og skal altid cykles i retning med uret. Turen er det
meste af vejen enkeltsporet gennem skov og der er flere gode bakker og ujævnheder, bl.a.
trærødder og mudderpølle, så ha’ udstyret i orden og nyd en udfordrende og spændende
tur!

Gennem et af Billunds
boligområder, går denne rute
mod Grene Sande via cykelsti.
Fremme ved Grene Sande, kan
I stille cyklerne og gå en tur
ud i det smukke hedelandskab
ved den sjældne indlandsklit.
Tag en picnickurv med ud til
sandbankerne eller et af de
højtliggende udsigtspunkter,
hvorfra I kan se det skønne
landskab med lyngmarker, skov
og søer. Hvis I trænger til mere
fart og action, så byder Grene
Sande også på en 3,5 km og 10
km lang mountainbikerute, hvor
der er rig mulighed for at få både
sus i maven og sved på panden.
Rutens højdepunkter:
Grene Sande, mountainbikeruten,
perfekt sted til en familiepicnic.

Find flere cykelruter på www.
visitbillund.dk.

5 km: Har I valgt at cykle forbi mountainbikeruten og frem til Grene Sande, så kan I parkere
cyklerne på p-pladsen på venstre side (husk at låse dem!). Herfra kan I gå til både den ene
og den anden side – ta’ evt. et kort med fra boksen, så får I hurtigt et overblik over områdets
mange vandrestier. Der er også mange fine picnicsteder undervejs, så ta’ evt. et tæppe med
og begiv jer ud i landskabet.
6 km: Udover en udfordrende golfbane, finder I også sundhedsstien ved Gyttegård Golf Klub.
Stien går gennem Gyttegård Plantage og byder på både små og store øvelser undervejs.
Turen kan både løbes og gås, så alle – både børn og voksne – kan være med her!
7-16 km: Sæt farten ned, ta’ nogle dybe indåndinger og nyd de åbne marker langs de næste
øde landeveje tilbage til Billund. Undervejs kommer I bl.a. forbi et lakseopdræt og en putand-take sø.
15,5 km: Nyd synet af den nyanlagte naturkirkegård med gammeldags stengærder, trælunde
og højt græs, når I cykler forbi Grene Kirke.

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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Begynd på Hans Jensensvej med Billund Centeret på venstre hånd. Cykel til den første
rundkørsel og tag 1. vej til højre ad Grindstedvej. I næste rundkørsel, tag 3. vej ind på Buen
og med det samme til højre ad Gammel Hejnsvigvej (cykel forbi ABC Lavpris på højre hånd).
Efter 200 m, drej til højre ad Hybenvej. I T-krydset, drej til venstre ad Møllevej og derefter
1.vej til højre ad Mølleparken.
Cykel 1 km ad Mølleparken, drej til venstre ad Hejnsvigvej ind på cykelstien.
RUTEANVISNINGER TIL GRENE SANDE MOUNTAINBIKERUTE: Efter 2 km på Hejnsvigvej, drej til højre ad Annexvej og cykel 600 m indtil der kommer en vej på venstre hånd med
skiltet ’Grenelejren’ (der ligger to store gårde på begge sider af vejen ved skiltet). Drej til
venstre, kør 250 m, forbi gården og over en lille bro til I når en parkeringsplads med et lille
skilt. Her kan I tag et kort over mountainbikeruten fra boksen.
Efter 3 km på Hejnsvigvej (som bliver til Billundvej), ser I P-skilte ved Grene Sande på jeres
venstre hånd. Tag et kort over vandrestierne i boksen og gå på opdagelse i indlandsklittens
flotte landskab. Eller nøjes med at spise picnickurven her omgivet af duftende lyng.
Fortsæt ad Billundvej, opad en god stigning forbi Gyttegård Golf Klub. Efter 2 km, drej til
højre ad Trøllundvej. OBS: Hvis der er børn i gruppen, så vær opmærksom på, at stykket ad
Trøllundvej ikke er cykelsti. Cykel forsigtigt!
Cykel 2 km ad Trøllundvej, ved T-krydset drejer I til højre ad Gråhedevej.
Efter 2,5 km svinger vejen til venstre. Drej ad 1.vej til højre ind på Løvlundvej, over åen og
følg vejen rundt til højre.
Drej til højre efter 3 km ad Kirkevej (ved Grene Kirke), cykel over åen og drej ad 1.vej til
venstre, Ankelbovej.
I T-krydset drejer I til venstre ind på cykelstien og derefter til højre ad Mølleparken.
Følg samme vej tilbage som I tog ud af byen.
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