HADERSLEV DAM RUTE - 12,8 km
Tag jer en tur rundt om Haderslev Dam og få en dejlig naturoplevelse! På den sydvestlige del af vejen følger man Gehejmerådens Sti, som blev anlagt i 1932. Undervejs er der flere steder sat bænke
og borde, der er til fri afbenyttelse. Ved Bergs Plads, der ligger ved kanten af Dyrehaven, er der flere
borde og bænke samt grillsted. Ligeså ved Nørreskovgård efter 4,5 km, hvor der også er toilet-faciliteter. På den nordlige side af Haderslev Dam kommer I forbi den flotte bydel på Fredstedvej og
derefter igennem Haderslev By med Ribevej.
Ruten er skøn og kan klares på en gammel damecykel, men da meget af ruten foregår i skoven,
hvor der også er stejle bakker samt jordet terræn, så anbefales det at benytte en cykel med gode
dæk og bremser.

Oplevelser på ruten
0-2 km:

Ruten starter på Erlevvej, men fortsætter på Gehejmerådens Sti.

3-3,4 km:
		

Hop af cyklen og træk den over gårdspladsen og så cykel ligeud
mod dammen. Bergs Plads, hvor der er borde, bænke og grillmuligheder.

3,4-5,5 km: Haderslev Dyrehave (Danmarks næststørste dyrehave), Nørskovgård, hvor I bl.a.
		
kan sidde indenfor og spise, eller hygge på naturlegepladsen.
5,5-6,6 km: På den sidste skov-etape cykler I mellem Hindemaj og Haderslev Dam.
6,6-10 km:

Restaurant Damende, udsigt til Haderslev Dam fra vejen.

10-12,6 km: Forbi det gamle sygehus og videre ind i byen forbi Haderslev Dampark.
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Kort og ruteanvisninger
GUIDET
MOUNTAINBIKE-TUR
XCPIONEERS.DK
Skræddersyede MTB-ture.
+45 20 70 82 91

Haderslev Dam rute - 12,8 km (start og slut: Danhostel Haderslev)
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Type		Anvisninger							Distance
Højre		
Drej til højre ind på Gehejmerådens Sti			
0.9
Højre		
Drej til højre ind på Erlevvej og cykel mod dammen 2.8
Venstre
Cykel til venstre ved dyrehavens port 3			
3.5
Info		
Mulighed for legeplads, indendørsspisning og toilet. 4.3
Højre		
Kort efter port 4 cykel da til højre mod Hindmaj
5.5
Venstre
Til venstre for vejen er der toilet				
6.6
Højre		
Drej til højre ind på Skallebækvej				
9.0
Højre		
Ved det store lyskryds drej da til højre ind på 170
11.4

