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Cykel rute 
20min - 7 km
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Cirkuspladsen - Vestre engvej (300 P-pladser)

HCA Golf - Kristianlundsvej (1000 P-pladser)

Gyldensteen - Gyldensteensvej (500 P-pladser)

Rådhus

                    Naturrum Gyldensteen
                    
                    Bus opsamling

                    Parkering og standsning forbudt
     
                    Cykel & gangsti

     Cykelrute

     Hovedvej

     Gangsti
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Eriksholm
Naturrum Gyldensteen

Husk!! 
Gåturen fra P3 til Naturrum Gylden-
steen tager ca. 20 min.

Afsæt god tid!
Der vil være gratis busser fra to opsamlingssteder i Bogense ud til Eriksholm. Men vi 
vil gerne have alle med og alle derud inden vi åbner diget. Det vil tage mindst 40 
min. fra I parkerer, til I kan stå ved diget.

Cykler:
Vi vil gerne opfordre flest muligt til at tage cyklen ud til Gyldensteen – kom gerne 
og deltag når borgmesteren cykler for på ruten fra Rådhuset, og via den nye cykelsti 
langs med Gyldensteenvej.

Se den bedste cykelrute på kortet til venstre.

Biler:
Trafikken i området vil blive reguleret af politiet og politihjemmeværnet. På dagen vil 
der være standsning og parkering forbudt på dele af Gyldensteenvej.

Følg så vidt muligt vejene, som er markeret på kortet. Der vil være mulighed for at 
parkere tre steder – fra P1 og P2 vil der være gratis bus ud til Eriksholm. Fra P3 er der 
en gangsti til Naturrum Gyldensteen på knapt 2 km.

   Cirkuspladsen - Vestre engvej 5400 Bogense              (300 P-pladser)

   HCA Golf - Kristianlundsvej 15, 5400 Bogense           (1000 P-pladser)

   Gyldensteen driftsbygninger - Gyldensteensvej 101, 5400 Bogense 
                     (500 P-pladser)

Kørestolsbrugere og gangbesværede:
Når Naturrummet ved Gyldensteen Strand står helt færdigt, vil der være dedi-

kerede p-pladser og toilet til handicappede. Udstillingsrum og flere af de fremtidige 
udsigtspunkter vil også få kørestolsvenlig adgang.

Men desværre kan vi ikke den 29. marts byde på særlige faciliteter, idet hverken toilet- 
vogne eller busser vil være egnede til kørestolsbrugere eller gangbesværede. 
Vi beklager og håber på jeres forståelse herfor.
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Hvordan kommer du til 
Gyldensteen Strand

Cykelparkering
Gåtur til Naturrum Gylden-  
steen 10 min.
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