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Gå- og løberuter

Hundeskove

Det’ for børn

Marielundsskoven

Med 3 hundeskove tæt på centrum kan du
lade din firbenede ven eller venner løbe frit.

Stjerneløb / ca. 45 min.

7,5 km / 1,2 km / m.fl.

Find dem på oplevkolding.dk

Løb mellem trækronerne på små og store
stier der baner vej gennem skov og hede.
Marielundsvej, 6000 Kolding

Lånekassen

Troldhedestien / 10-20 km
Troldhedestien er et stisystem der både går
over mark og sti. Fra Marielundssøen helt til
Ferup og videre mod Hundsholt. Troldhedestien
er også velegnet til en hyggelig cykeltur.
Husk at du kan leje cykler i receptionen.
Marielundsvej, 6000 Kolding
Storedamvej, 6640 Lunderskov

Bål og natur
Tag på tur i naturen og tænd et bål ved
en af Koldings shelterpladser.
Tag havetæpper og lidt lækkert med.
Præstekæret 32, 6000 Kolding

Fodbold

Trailcenteret, Holbergsvej 50, 6000 Kolding

Besøg det historiske højdepunkt
Skamlingsbanken og gå én af de tre ruter
over mark og gennem skov. Her er udsigten
og oplevelsen noget helt særligt.

Fjordbadning
Hop i fjordens kolde vand fra en af danmarks
smukkeste arkitekttegnede badebroer.
Fjordvej 120, 6000 Kolding

Gåtur langs stranden
Houens Odde 14, 6000 Kolding
Rebæk strand, Stranden 35, 6000 Kolding

Syvårssøerne / 4,7 km
Er noget af et naturfænomen og befinder sig
tæt på Billund med nem rute fra Kolding.
Bøgvadvej v/Sønder Almstokvej, Randbøldal 7183

Spil fodbold på KIF’s kunstgræsbane eller ved
Realskolens SFO – der er adgang for alle😉.  Du 
kan låne en bold i Lånekassen i receptionen.
Vesterbrogade 6, 6000 Kolding
Marcus Alle 30, 6000 Kolding

Geocaching
Frem med mobilen og ud i det blå på jagt efter
små skjulte skatte. De er at finde i både naturen
og i byen. Lån en GPS på bibliotektet eller brug
mobilen. Hent appen og gå på skattejagt.

Skamlingvejen 123, 6093 Sjølund

Oplev den smukke natur
langs fjorden og stranden.

Legeparken
Grønningen 2, 6000 Kolding

Følg dalen der tager dig gennem både
små og brede stier, i smuk åben natur.

1,5 km / 2,5 km / 4,5 km

I lånekassen kan du næsten låne alt...
Brætspil, bøger, bolde, ketchere, havespil,
kælke, træningsudstyr, tegneserier og meget
meget mere. Find Lånekassen i receptionen.

I Legeparken kan du klatre, køre mooncar,
gynge, nyde din medbragte madpakke mm.

Hylkedalsruten / 4 km

Skamlingsbanken

Tag på stjerneløb med hele familien og udforsk
Kolding midtby på en helt ny måde. Stjerneløbet
starter og slutter ved hotellet og kan hentes
gratis i receptionen.

Lækkersulten
Tag en tur på Bronuts og hent donuts, eller
besøg en af de lokale bagerbutikker og få
flødeskumsskæg.🙈

Fodboldgolf
Spark, tril og ram i hul på Koldings
fodboldgolfbaner. Sjovt for hele familien.
Skovæblevej 3, 6000 Kolding
www.bramdrupdamfodboldgolf.dk

Bronuts, Bredgade 6
Lagkageshuset, Sydbanegade 13
Konditor bageren, Låsbygade 90

Egtvedpigens Fodspor / 14 km
Smuk kuperet vandrerute
P-plads på Bøgvadvej v/Nybjerg Mølle

Vores ruter / 12 km / 5 km
Vi har planlagt to smukke ruter på 12 og 5 km,
der starter og slutter her ved Kolding Hotel
Apartments. Find ruterne i vores Stay Balanced
avis, som kan hentes i receptionen eller på
www.koldinghotelapartments.dk

Tlf. +45 75 54 18 00 | www.koldinghotelapartments.dk

Læs og find mere på
www.oplevkolding.dk
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Legoland

Zoologiske haver

Flere nære oplevelser

Legoland Billund

Givskud Zoo

Danmarks mest kendte og elskede
forlystelsespark blandt børnefamilier. Her
er masser af action, fart og sjov. Se de
imponerende legobyggerier eller tag en tur i et
af parkens mere end 50 forlystelser.

Et besøg i GIVSKUD ZOO er meget mere
end et klassisk zoobesøg, som du kender
det fra andre danske zoos. Du får også en
fantastisk safarioplevelse og et besøg i den
store dinosaurpark samt flere spændende
udstillinger, aktivitetslejre og flere store
legepladser. Havens størrelse svarer til over 120
fodboldbaner med masser af dansk natur og
gode hyggehjørner.

Map of surprises

Nordmarksvej 9, 7190 Billund
www.legoland.dk

Du kan finde endnu flere oplevelser,
naturskønne områder og aktiviteter på
væggen i din lejlighed her på hotellet.

Løveparkvej 3, 7323 Givskud
www.givskudzoo.dk

Skærup Zoo

Mellem trækronerne
WOW Park Billund
Prøv dig selv af i den vilde skov. Her er alt
lige fra Tarzanslynger og hængebroer i 14
meters højde til underjordiske huler og sjove
svævebaner. Besøg også Vandets Verden og
krea-værkstedet.
Havremarken 15, 7190 Billund
www.wowpark.dk/wow-park-billund

Gorilla Park Vejle
Åben fra den 1. april

Den zoologiske have er bygget op omkring den
gamle bondegård og består i dag af mange
forskellige dyreanlæg og dejlige naturområder.
I Skærup Zoo kan du opleve mere end 100
forskellige dyrearter.
Søndermarksvej 102, 7080 Børkop
www.skaerup-zoo.dk

Glad Zoo
Åben fra den 28. marts
Om man er til eksotiske slanger, fløjtende
vildhunde, kælne geder, afslappende
vandreture, sjove legepladser med hoppepuder
eller noget helt andet, så har vi uforglemmelige
oplevelser for alle. Glad Zoo har over 80
forskellige dyrearter.
Gl. Møllevej 1A,6660 Lintrup
www.gladzoo.dk

Klatreparken byder altid på sjove og
udfordrende oplevelser til både store som små.
Træd op i højderne blandt trækronerne iført
klatreudstyr, og oplev den smukke natur, mærk
solskinnet gennem bladene, og hengiv dig til
smil og latter, mens du udfolder dig fysisk i
parken.
Helligkildevej 60, 7100 Vejle
www.gorillapark.dk/vejle
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Læs og find mere på
www.oplevkolding.dk

