Stay
playful.

LÆG SELV DIN EGEN
RUTE
,
og HUSK at KIG OP...

stjerneløb
for hele familien

Kolding nævnes første gang i Kong Valdemars Jordebog fra 1231.
Hvor længe byen har eksisteret før denne tid, ved vi ikke endnu. I forbindelse
med arkæologiske undersøgelser er der fundet potteskår, der tyder på, at der
har været en by her allerede i sidste del af 1100-tallet. Grundstenene til det
nuværende Koldinghus blev lagt i 1268.

Svarark kan hentes i receptionen

rundt
om bymidten

ca. 1,5 time

kolding hotel apartments
1. Find de 3 klare plexiglasskulpturer som lyser om aftenen. Hvad hedder de?

2. Find træskiltet i midten af vores område. Hvor langt er der til Marielundskoven?

1 km

2 km

3 km

3. Når du går ind ad glasdøren ved vores reception og kigger op ad trappen ser du en kanonkugle.
Den blev fundet i kælderen, da hotellet her blev bygget. Hvornår er den fra?

4. Gå hen og kig nærmere på vores legeplads ved søen.
Hvad hedder producenten der har udviklet og sponsoreret legepladsen?

Slotssøbadet
SlotssøBadet har det hele; vandrutsjebaner, legebassiner, boblebad, saunaer, dampbad samt
Danmarks første indendørs spraypark – så du er garanteret en sjov dag for hele familien.

5. Gå over til Slotssøbadet og stil dig ved hjørnevinduet over mod hotellet.
Det hedder Spraypark. Hvor mange vandlegeting kan du se derinde?

6. Kig ind ad vinduerne – hvilken farve har den store rutchebane?

rød
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låsbygade
7. I Låsbygade, kort før du når frem til Låsbybanke, ser du en flot fugl på en bygning over døren.
Her lå engang et apotek. Hvad er det for en fugl?

8. Vend dig om og find symbolet på det hvide hus på den anden side en smule længere nede?
Det er en mercurstav, som er symbol på handel og købmandsskab. Hvilket årstal står der i symbolet?

Nicolai
Den unikke samling af gamle skolebygninger beliggende indenfor et
afgrænset område er udviklet til et kommunalt kulturprojekt.
Engang var det en skole for drenge og piger.

Nicolai for børn, som er en del af de gamle skolebygninger, er en attraktion
og et oplevelsesunivers for børn i alderen 2-12 år, hvis lige ikke ses mange
steder, hverken i Danmark eller internationalt. 1300 m2 er indrettet specifikt
med henblik på børns aktivitet og skaberkraft.

9. Hvad kan man spille udendørs i den gamle skolegård som man plejer at spille indenfor – det kræver bolde?

10. Nicolai café og biograf. Kig op over døren. Der ser du noget der symboliserer klogskab – hvad er det?

bordtennis

badminton

bowling

Kærlighedsstien langs Slotssøen
11. Når du går fra vores hotel i retning mod Koldinghus – hvilket insekt kan du så finde ved børnehaven?

mariehøne

12. Når du går på Kærlighedsstien fra hotellet og fortsætter hen forbi Koldinghus,
ser du den store hvide bygning – Staldgården. Hvor mange vinduer er der ud mod Kærlighedsstien?
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spejdertegn

13. Kongebåden i Slotssøen. Der er et symbol på presenningen. Hvad er dette?

kongesymbol

flue
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14. Når du går videre rundt langs søen, skal du huske at kigge ned – hvor mange støvlespor kan du se i fliserne?
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15. Ved lyskrydset forsætter du ad stien langs Slotssøen, her skal du tælle. Hvor mange små lamper på betonblokkene kan du se?
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Legeparken
I Legeparken kan du klatre, gynge, rutsje og meget, meget mere. Du kan også
køre om kap i mooncars, sejle en tur i robåd eller cyklebåd, stå på skøjter, når
søen er frosset til om vinteren og meget andet.

16. På øen ved søen ligger et meget stort legehus – hvad forestiller det?

Medbragt mad eller kaffe kan nydes i et af de tre aktivitetshuse, eller
pølserne kan tilberedes på et af de fire grill-steder. Har du ikke selv mad med,
har du mulighed for at benytte dig af parkens kiosk.

Rådhuset

Koldinghus

en drage

17. Ved den ene indgang er en stålskulptur, der snor sig og har to følehorn – med blå og grønne kugler. Hvor mange kugler er der?

18. Hvilken farve er parkens mooncars?
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19. Find legeredskabet som er doneret af Erhvervsklubben Kolding Handel og Håndværk.
Et tip er at kigge i nærheden af tunnelen over til parkeringspladsen. Hvor mange blå plader kan man gå på?
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Kunstkvarteret ved H. C. Petersens Vej
”Kunstkvarter” er en historisk kunstrute, hvor historiske virksomheder og personer hyldes med et kunstværk.
Værkerne er med til at vække historien til live og sætte fokus på de drivkrafter, som har præget Kolding by.

20. Hvor mange malerier kan du finde på denne vej?
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21. Hvor mange kunstskulpturer af jern kan du finde?

22. For enden af H. C. Petersens Vej kommer du ud på Graacksvej – find den store blomst på gavlen, hvilken farve er den?

23. På Graacksvej gemmer sig ting på væggen – hvor mange tavler kan du finde?
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24. Du er nu nået til Kolding Bibliotek, kig på første sal, hvor mange radiatorer kan du se?
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Koldinghus
Et gammelt kongeslot, der nu rummer et kulturhistorisk museum, arkitektur i
verdensklasse, Danmarks Sølvmuseum, Statens Kunstfonds Smykkesamling
og skiftende internationale særudstillinger. Koldinghus formidler historien
gennem aktiviteter for hele familien: Et kongeligt udklædningsværksted,

25. Stil dig helt ind til kæmpetårnet på Koldinghus. Hvor højt er det?

opgaver for børn, rundvisninger, film, koncerter og meget mere.
Kæmpetårnet på Koldinghus blev bygget af Danmarks store byggekonge
Christian den Fjerde i begyndelsen af 1600-tallet. Det blev bygget for, at alle,
der kom sejlende og kørende, kunne se, hvor stor en konge han var.
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cityturen
midtbyen
1. Helligkorsgade 18 er byens ældst bevarede byhus fra 1589. Huset er sammen med nr. 20 fra 1632,
eksempler på renoverede borgerhuse fra renæssancen. I dag bruges huset bl.a. som ”Julemandens Hus”.
Gå en tur om bag huset. Find kanonkuglen fra Slaget ved Kolding i 1849. Hvor sidder den?

2. Overfor dette gamle borgerhus kan du få øje på et ur (som ligner et armbåndsur)
som hænger på en væg. Hvilket mærke/navn står på det ur?

rolex

stueetagen

kælderen

skagen

seiko

3. Find Helligkorsgade nr. 5. Hvad ser du i væggen, som ikke burde være der,
men som har siddet der i rigtige mange år, er lavet af jern og er fra Slaget ved Kolding i 1849.

4. Broen som går over Kolding Å forbinder Søndergade. Hvilket årstal blev den bygget?

5. Gå til Sct. Nicolai Kirke. På kirkens nordre korsarm/nordside, ses et relief af den lokale billedhugger
Andreas Poulsen. Det viser en kampscene under et slag i krigen mellem kongeriget Danmark
og hertugdømmerne Slesvig/Holsten. Slaget foregik i Kolding. Hvad har den stående soldat i hånden?

6. Gå til Vestertorv lige bagved Sct. Nicolai kirke.
Her står flere store stenskulpturer som man gerne må kravle på. Hvor mange skulpturer er der?

et flag
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7. På den anden side af Sct. Nicolai Kirke, finder du Rådhuset.Kolding Rådhus har ligget på Akseltorv siden 1500-tallet.
I dag holder dele af kommunen til på rådhuset, ligesom byrådet holder deres møder i byrådssalen, som ligger bag de tre store vinduer.
Inden 1921 lå der også arrest og domhus i bygningen. Den nuværende bygning er hovedsagelig
fra en større ombygning i 1920’erne. Hvilken fugl ser du i byvåbenet – kig op?

8. Jernbanegade 1 har engang været apotek. Der er nu Spejdersport. Kig rundt om bygningen, hvornår blev apoteket oprettet?

9. Find Jernbanegade 1C. Hvilken fugl kan du få øje på her?

10. Tag et lille smut op ad Den Spanske Trappe. Hvad er søjlerne dekoreret med?

11. Hvad har der engang været i den røde bygning, du har på din venstre hånd, når du går op
ad den spanske trappe? Gå rundt om bygningen og find den hvide plade – hvad står der?

12. Drej til venstre ned af Jernbanegade og stop ved lyskrydset. På den venstre hånd ligger
Kolding Egnsteater, der tidligere har været bibliotek. Hvilket årstal er bygningen fra?

13. Overfor Egnsteatret ser du en bygning der hedder House of Innovation. Gå om på den side
der vender ud mod Jernbanegade og tæl de små hvide søjler under vinduerne. Hvor mange er der?
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14. Fortsæt ned ad Jernbanegade mod Banegården. Her finder du et gråt hus på højre side, som hedder Kronborg.
Du kan læse på et skilt hvad bygningen er rejst til minde om. Hvor mange hjerter er der i byvåbnet?

15. Gå ud på den store plads imellem det nye bibliotek og Banegården.
Her finder du et solur, hvor du kan se tiden ved hjælp af din skygge. Hvor mange nr. er der?
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Kolding Hotel Apartments
Tjek ind og slap af hos Kolding Hotel Apartments i hjertet af Koldings latinerkvarter med kongeslottet Koldinghus som nærmeste nabo. Vi ved,
at ude er godt, men hjemme er bedst. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at du kan føle dig hjemme og har mulighed for både at arbejde og slappe
af. Vi er mere end bare et overnatningsted – mere end et hotel. Her har du lys, luft og albuerum i din helt egen hotellejlighed i hjertet af Kolding.
Læs meget mere på www.koldinghotelapartments.dk

1. sal

© Kolding Hotel Apartments

ca. 45 min.

