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VELKOMMEN 

”Sjællands Vestkyst – og meget mere” er guiden for jer, der gerne vil leve og opleve, når I er på ferie. 

Der er tilbud til hele familien og enestående muligheder for at se, høre, føle, lugte og smage både nutiden og fortiden. 

”Sjællands Vestkyst – og meget mere” præsenterer dig for et bredt udvalg af enestående oplevelsesmuligheder på Sjæl-
land. Der er fantastisk kunst, gribende kulturhistorie, vidunderlig natur, fristende shopping, de lækreste spisesteder og 
de bedste muligheder for fysiske aktiviteter. 

Guiden tager udgangspunkt i Slagelse Kommune, og i kommunens samarbejde med Muskelsvindsfonden vedrørende 
turister med bevægehandicap, som besøger Musholm – Ferie, Sport, Konference. 

”Sjællands Vestkyst – og meget mere” kigger imidlertid ud over Slagelse Kommunes grænser og byder også på 
spændende udfugtsmål i Kalundborg, Sorø, Holbæk, Næstved, Roskilde og mange andre steder. Vi ved nemlig, at 
jagten på fantastiske ferieoplevelser ikke stopper ved kommunegrænsen. 

Guiden beskriver, hvad du, som kørestolsbruger, har helt eller delvist adgang til. Der er beskrivelser af besøgsstedernes 
indhold, adgangsforhold, belægning, toiletforhold, parkeringsforhold og henvisninger til lokaliteternes hjemmesider, 
hvor du kan fnde mere information. 

Kig i guiden og lad dig inspirere til spændende ferieaktiviteter og udfugter. 

Velkommen til Sjællands Vestkyst, 
og ha’ en fantastisk god ferie. 

Stén Knuth Lars Nielsen 
Borgmester Direktør 
Slagelse Kommune Visit Vestsjælland 
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VIKINGEBORGEN TRELLEBORG 
Vikingeborgen Trelleborg er en unik oplevelse for hele fami-
lien, hvor I kommer mere end 1000 år tilbage i tiden. Tilbage 
til dengang hvor Harald Blåtand var konge i Danmark, og han 
måtte kæmpe med lokale høvdinge og stormænd for at holde 
magten i landet. 

Som en del af sin militære strategi byggede Harald Blåtand 
borganlæggene Trelleborg, Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken 
og formentlig også den nyligt fundne Borgring ved Gl. Lellinge. 
Imponerende anlæg, der hjalp til at demonstrere Haralds mi-
litære magt. 

Som kørestolsbruger kan du besøge Trelleborg og se ring-
borgens volde og spor efter de store langhuse, som Harald 
Blåtands loyale soldater boede i. 

For at komme ud til borganlægget skal du først igennem en 
bred låge, der åbnes manuelt, og efterfølgende gennem Trelle-
borgs gravplads, der er ujævn på grund af gravene. Vejen hen til 
og rundt om borganlægget er bevokset med græs, og terrænet 
er ujævnt. Broen over voldgraven er utilgængelig for kørestols-
brugere pga. niveauspring, så fortsæt i stedet langs voldgraven, 
nord om voldanlægget og tag den nordre port ind i anlægget. 
To gangstier inde i selve borgen består af sveller, der er vokset 
til med græs. Hele området er ujævnt. 

Udenfor museumsområdet kan du besøge det rekonstruerede 
langhus og få en fornemmelse af, hvor prægtige Trelleborg- 
husene var. Der er ramper ved to af dørene til et rekonstru- 
eret langhus. Som kørestolsbruger er det bedst at tage døren 
på bagsiden af huset. Der er ikke niveauspring op til 

rampen. Hvis døren er lukket, og du har en ledsager med, kan 
din ledsager åbne døren indefra. Der er ujævnt jordstampet 
gulv inde i langhuset. 

Du kan lægge vejen forbi Trelleborgs udendørs plancheud-
stilling og se en fn borgmodel. Gangarealet hen til udstillings- 
området er bevokset med græs og selve området er belagt med 
chaussésten. 

Som kørestolsbruger kan du også besøge vikingelandsbyen 
Slagløse og se, hvordan den fredelige vikingebonde boede og 
levede. I Slagløse fnder du bl.a. rekonstruktioner af vikinge-
tidens huse, en smedje, grubehuse (nedgravede huse), en have 
med planter, som vikingerne dyrkede og en bane til bueskyd-
ning. Stort set hele Slagløse er bevokset med græs. Området 
omkring smedjen er belagt med fis, og haven har stier af jord. 
Husene i Slagløse er utilgængelige pga. høje dørtrin. 

Trelleborgs legeplads er tilgængelig. Udendørsarealerne om-
kring legepladsen har brede grusbelagte stier, og terrænet er 
kuperet med stigninger. 

Du har fuld adgang til museumsbygningen med udstillings-
rum, butik, café og handicaptoilet. Der er handicapparkering 
ved indgangen til museet. 

Gangarealet frem til indgangen er fisebelagt. 

Se www.vikingeborgen-trelleborg.dk for mere information 
og åbningstider. Gratis entre - undtagen ved særlige arrange-
menter og under den årlige vikingefestival. 

Foto Georg Hemmingsen 
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MIDDELALDERCENTRET 
Besøg Middelaldercentret med hverdagsliv, købmænd, lev-
ende håndværk, værksteder, husdyr, ægte ridderturneringer og 
kastemaskiner i aktion. I kan se, dufte, mærke og smage mid-
delalderen, og der er aktiviteter og oplevelser nok til en hel dag 
med familien. 

Som kørestolsbruger kan du komme rundt i det meste af den 
stemningsfulde middelalderby Sundkøbing og se håndværk-
erne, der arbejder i dagslyset udenfor deres huse. 

Der er ramper ved Middelaldercentrets indgangsbygning, hvor 
du fnder billetsalg, museumsbutik, flmlokale og gæstgiveriet 
Den Gyldne Svane, der alle er fuldt tilgængelige for kørestols-
brugere. Indgangsdøren til middelaldercentret er bred og åbnes 
manuelt. 

De feste stier i Sundkøbing er af grus eller jord med nedtram-
pede småsten, og der er kun få lette stigninger. Korte stræk-
ninger med henholdsvis piksten og småsten forekommer. 
Du kan også opleve ridderturneringerne ved turneringsbanen, 
hvor der er bygget ramper op til en af tilskuerrækkerne, og du 
kan se demonstrationerne med kastemaskinerne, som fnder 
sted på en stor græsplæne. 

Du kan lægge vejen forbi Teknologiparken og området med 
Tro & Overtro. Du skal blot benytte udgangen fra Teknologi-
parken som indgang til begge steder, da angrebsbroen ved 
den traditionelle indgang er meget smal og har niveauspring. 
Teknologiparken og Tro & Overtro er i skovområder med grus-
stier, småsten og græsarealer. Visse steder er underlaget en 
smule ujævnt og små stigninger forekommer. Bueskydnings-
banen har underlag af fis. 

Som kørestolsbruger har du også fuld adgang til Caféhuset, der 
har udendørs servering og sælger moderne mad, slik og is. Om-
rådet foran caféen er fisebelagt. Ved siden af Caféhuset fnder I 

SAGNLANDET LEJRE 
Sagnlandet Lejre er et stemningsfuldt og spændende ud-
fugtsmål for hele familien. 10.000 års Danmarkshistorie bragt 

et aktivitetsområde, hvor underlaget er perlegrus. 

Alle husene i Sundkøbing har meget høje dørtrin og er 
utilgængelige for kørestolsbrugere, men kald på beboerne. De 
kommer gerne ud og snakker og viser ting frem. 

Middelalderhavnen med skibe og handelshuse er belagt 
med toppede brosten og piksten og er svær tilgængelig for 
kørestolsbrugere. 

Der er handicaptoiletter i og nær ved indgangsbygningen. Der 
er handicapparkering ved siden af indgangsbygningen og fis-
er foran indgangsbygningen. 

Se www.middelaldercentret.dk for information, åbningstider 
og priser. 

til live. Ta’ på opdagelse i oldtidens landskaber, huse, haver og 
værksteder. Der er spændende ting at kigge på, sjove dyr at røre 
ved og aktiviteter, der udfordrer både børn og voksne. 

Som kørestolsbruger kan du benytte Sagnlandets blå rute, der 
fører forbi de historiske værksteder, jernalderlandsbyen, vi-
kingemarkedspladsen, båldalen, kiosken og butikken. I jern-
alderlandsbyen er der kørestolsslisker, så du kan komme ind i 
husene – spørg husenes beboere eller personalet. 

Du fnder et kort med blå rute i Sagnlandetfolderen, som hentes 
ved indgangen til Sagnlandet Lejre eller på www.sagnlandet.dk. 

Stierne i Sagnlandet er af jord og grus, og terrænet er kuperet. 

Der er handicaptoilet i Velkomstcentret. Der er ingen markere-
de handicapparkering, men god plads til busser på parkeringsp-
ladsen. Parkeringspladsen har underlag af grus. 

Se www.sagnlandet.dk for information, åbningstider og priser. 
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VIKINGESKIBSMUSEET 
Vikingeskibsmuseet byder på fantastisk historie, aktiviteter, 
atmosfære og et smukt havnemiljø, og giver et spændende ind-
blik i vikingernes liv og skibe. I kan se originale vikingeskibe 
fra 1000-tallet og den imponerende rekonstruktion Havhing-
sten fra Glendalough. 

Vikingeskibsmuseet består af Vikingeskibshallen og Muse-
umsøen. 

Som kørestolsbruger har du adgang til Vikingeskibshallens 
nederste niveau, hvor der er tre vikingeskibe og enkelte ud-
stillingsmontre. Du har også adgang til Vikingeskibshallens 
særudstillingslokale, hvor der er skiftende udstillinger. 

Når du besøger Vikingeskibshallen skal du benytte en bagind-
gang. Kontakt personalet for adgang. Der er fisebelægning 
frem til bagindgangen. Der er ikke direkte adgang fra Vi-
kingeskibshallen til særudstillngslokalet, så du skal i kontakt 
med personalet, når du ønsker at komme fra det ene sted til det 
andet. På baggrund af de begrænsede adgangsmuligheder har 
kørestolsbrugere gratis adgang til Vikingeskibsmuseet. 

Museumsøen er fuldt tilgængelig for kørestolsbrugere. Her kan 
du besøge Tunet, vikingernes mødested, hvor museets akti-
viteter udfordrer børn og voksne, og hvor specialister demon-
strerer vikingernes håndværk som smedekunst, træskæring 
eller rebslagning. Du kan lægge vejen forbi havnekajerne og 
se museets vikingeskibsrekonstruktioner, og du kan besøge 
Bådeværftet, hvor nutidens vikinger er ved at bygge et nyt vi-
kingeskib. Bådeværftets indendørs værksted er tilgængeligt for 
kørestolsbrugere, men der er et 8 cm højt dørtrin og et 5 cm højt 
trin inde i værkstedet. Indgangsdøren er bred. 

Museumsøens gangarealer er belagt med fiser. Tunet har træ-

Foto: Werner Karrasch. Copyright: Vikingeskibsmuseet i Roskilde 

underlag, og området ved bådeværftet har underlag af grus og 
fis. Havnekajerne er af træ. Stort set hele området er i samme 
niveau. En af havnekajerne er i lavere niveau, men der er ram-
pe. Der er fade vandrender på begge sider af Museumsøens 
hovedgade. 

Som kørestolsbruger kan du også besøge Vikingeskibsmuseets 
lækre Café Knarr eller Restaurant Snekken. Begge steder har 
dobbeltdøre i indgangen og er fuldt tilgængelige for kørestols-
brugere. Begge steder har handicaptoilet. Der er elevator mel-
lem Restaurant Snekkens to etager. 
Der er også et kommunalt handicaptoilet på Museumsøen. Der 
er et 6 cm højt trin op til døren, og der er ingen armstøtter ved 
WC’et. 

Der er handicapparkering tæt ved indgangen til Museumsøen. 
Parkeringspladsen er asfalteret, og der er fiser frem til Muse-
umsøens indgang. 

Se www.vikingeskibsmuseet.dk for informationer om udstil-
linger og aktiviteter, åbningstider og priser. 

Foto: Werner Karrasch. Copyright: Vikingeskibsmuseet i Roskilde 
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DANMARKS BORGCENTER 
Vordingborg er Danmarks største kongeborg fra middelalder-
en. En gigantisk fæstning og kongebolig. I dag er Danmarks 
Borgcenter en topmoderne attraktion, hvor en iPad fyldt med 
historier, animationer og spil kan guide jer rundt. Der er noget 
for enhver smag og alder. 

Som kørestolsbruger kan du besøge Udstillingshuset med de 
nye, smukke udstillingslokaler, den fne butik og lækre restau-
rant. Udstillingshuset er i to niveauer med elevator imellem. 
Døren til elevatoren åbnes manuelt, og elevatoren kører kun 
ved vedvarende tryk på etageknapperne. I udstillingslokalerne 
er enkelte udstillingselementer placeret så højt, at de ikke kan 
ses fra kørestolsperspektiv. Alternativt kan du se genstandene 
på den udleverede iPad. 

Som kørestolsbruger kan du også besøge de to udstillingspa-
villoner på borgruinen og Børnenes Borgcenter, hvor der er 
plads til leg og håndværk i børnehøjde. Der er ramper ved pavil-
lonerne. 

På borgruinen er der anlagt grusstier, så du kan komme 
rundt de feste steder. Enkelte mindre områder er belagt med 
chaussésten. Terrænet er ujævnt visse steder, og stigninger 
forekommer. 

Gåsetårnet og andre udsigtspunkter på ruinområdet er 
utilgængeligt for kørestolsbrugere. Den botaniske have er 
utilgængelig pga. meget smalle passager. 

Der er handicaptoilet ved indgangen til Restaurant Borgen. 
Udendørs gangareal frem til toilettets indgang er belagt med 
brosten og piksten. Alternativt kan du komme til handicaptoi-
lettet via indgangen til Borgcentrets butik. 

Der er handicapparkering i Færgegaardsvej, ca. 70 m. fra ind-
gangen til Danmarks Borgcenter. 

Se www.danmarksborgcenter.dk for mere information, åb-
ningstider og priser. 

Foto: Danmarks Borgcenter 
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PANZERMUSEUM EAST 
Er I til heftige, pansrede køretøjer, tunge skyts, specialiserede 
vogne, uniformer og udrustninger, så er Panzermuseum East 
lige stedet for jer. Her fnder I det hele foruden spændende mi-
litærhistorier og en mængde ikke-kamprelaterede militære ef-
fekter, såsom militærkomfurer og radiokommunikation. 

Som kørestolsbruger har du adgang til museets tre store udstil-
lingshaller og til Café Bomben. Udstilling A og B har gangare-
aler af beton, mens Udstilling D har en bred sti af dørkplader. 
Alle udstillingshallerne nås via brede vognporte uden niveau-
spring. Du kan ikke komme op i udsigtsposten i Udstilling A på 
grund af trapper. 

Det store passagerfy ”Bac 1-11” i museumsgården er indrettet 
til biograf og er utilgængeligt for kørestolsbrugere. Der er trap-
per op til indgangen. Flyets cockpit er åbent og et godt sted at 
lege kaptajn og piloter. 

Panzermuseum East tilbyder dagligt køreture i deres side-
vognsmotorcykel. Som kørestolsbruger kan du få en tur, hvis du 
kan komme over i sidevognen ved egen eller ledsagers hjælp. 
Køreturen går ud i museets juletræsplantage. 
I juletræsplantagen fnder I picnicborde, damme med fsk, der 
kan håndfodres, og en skovlegeplads, der er udformet som en 
militær feltforhindringsbane. Der er også udrangerede jernba-
nevogne og lastbiler, skyttegravsanlæg og radiokommunika-
tionsstationer i området, og sammenlagt udgør plantagen en 
fantastisk legekulisse for både børn og voksne. Plantagen er 
stedet for en lille pause med fred og ro eller for den helt store 
legeoplevelse. Juletræsplantagen har naturstier af 
grus/slagger. 

Panzermuseum East har et stort kørestolstilgængeligt toilet 
med armgreb på væggen og på toiletdøren. Indgangen til 

toilettet er en bred dør, som åbnes manuelt. Gangarealet frem 
til toilettet er en bred sti af dørkplader. 

Området mellem de forskellige udstillingshaller og muse-
umscaféen har underlag af perlegrus. 

Der er ingen markerede parkeringspladser, men god plads til 
en minibus. Spørg eventuelt om tilladelse til at parkere i muse-
umsgården. Det kan minimere færdslen i perlegrus en smule. 

Se www.panzermuseumeast.dk for information, åbningstider 
og priser. 

KOLDKRIGSMUSEUM STEVNSFORT 
Besøg det underjordiske og atomsikre fort i Stevns Klint og få 
historien om ét af Danmarks hemmeligste steder. Koldkrigs- 
museum Stevnsfort er et udfugtsmål for hele familien: Der er 
en masse at se og opleve, når I besøger det underjordiske fort 
fra tiden under Den Kolde Krig. 

Af sikkerhedsmæssige årsager er der kun adgang til fortet 
i forbindelse med de guidede ture, som udbydes fere gange 
dagligt i perioden fra 1. april til 31. oktober. Som kørestolsbrug- 
er har du adgang til hele fortet, og der er opstillet kørestols-
ramper til alle de rum, som besøges på turen. 

Vær opmærksom på, at turen skal kunne gennemføres på 1½ 
time, og at elektriske kørestole med meget små hjul kan have 
svært ved at komme over dørtrin mv. Skulle det knibe med at 
tilbagelægge turens ca. 3 km, er der mulighed for at korte turen 
af. 

Det er også muligt at bestille en særlig guidet tur, der tager ca. 
2 timer, så der er bedre tid til at komme rundt. Kontakt museet 
for nærmere information. 

Se www.kalklandet.dk for yderligere information, åbnings-
tider og priser. 
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SLAGELSE MUSEUM 
Slagelse Museum byder på spændende historier indenfor køb-
stadens handel, håndværk og industri. Der er noget for enhver 
smag. 

KORSØR FÆSTNING 
Mange tidsaldre har sat sit præg på Korsør Fæstning og skaber 
et helt specielt historisk miljø. 

Fæstningen består af Christian den ferdes kornmagasin fra 
omkring 1610, et bindingsværkshus fra 1826, en vagtbygning 
fra midten af 1800-tallet, ”Kommandantboligen” fra 1720’erne, 
havnemesterboligen fra 1884, de store volde, som blev opført 
under svenskernes besættelse af Korsør i årene 1658-60 og det 
velbevarede tårn fra Korsør Slot, som blev bygget i 1300-tallet. 

I kan låne nøglen til tårnet på Korsør By- og Overfartsmuseum, 
som er i nabobygningen. Tårnet er desværre ikke tilgængeligt 

Som kørestolsbruger kan du besøge hele museets stueetage. 
Du skal blot benytte to forskellige indgange. Spørg personalet 
efter de mobile ramper. Vær opmærksom på, at rampen til ho-
vedindgangen er lidt stejl og kræver hjælp fra en ledsager, hvis 
du kommer i manuel kørestol. 

Når du benytter museets hovedindgang kan du besøge den fne 
købmandsbutik, som bugner af sjove og interessante varer fra 
svundne tider, og sælger et udvalg af blandt andet legetøj og 
lækkerier, som leder tankerne hen på dengang oldefar var barn. 
Du kan også besøge museets caféområde. 

Når du benytter museets alternative indgang, kan du opleve det 
unikke gademiljø med huse, torv og latinskole fra tiden, hvor 
H.C. Andersen gik i skole i Slagelse. Alle husene har trin ved 
indgangen, men fere af dem kan fnt overskues fra ”gaden”. Kig 
blandt andet ind til bogbinderen, skrædderen og bødkeren eller 
se hvad grønthandleren sælger fra sin bod på torvet. Du kan 
også lægge vejen forbi en interessant udstilling om Industria-
liseringen i Slagelse. 

Museets første sal er utilgængelig for kørestolsbrugere pga. 
trappe. 

Der er ikke kørestolsadgang til museets toiletter. 
Der er handicapparkering foran indgangen til museet. Parke-
ringspladsen og området frem til museets to indgange er asfal-
teret, men har mindre områder med chaussésten. 

Se www.vestmuseum.dk for informationer og åbningstider. 

for kørestolsbrugere. Fæstningen er ofentligt tilgængelig året 
rundt. Gangarealerne er hovedsageligt belagt med toppede 
brosten. Enkelte steder er der piksten. 

Som kørestolsbruger kan du komme ind i Fæstningen og op 
på voldanlægget, hvor du kan følge grusstierne rundt. Der er 
fere fotte udsigtspunkter. Der er handicapparkering foran 
Store Magasin. Nærmeste handicapparkering med fere plad-
ser er i Baadehavnsvej, ca. 200 m. fra Fæstningen. Der er fortov 
med fisebelægning fra parkeringspladsen til fæstningen. Selve 
vejen er belagt med brosten. 

Foto Rene Demuth 
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FLAKKEBJERG SKOLEMUSEUM 
Besøg Flakkebjerg Skolemuseum og oplev, hvordan 
det var at gå i forskole for 100 år siden. 

Som kørestolsbruger kan du besøge skolestuen med skrivepulte 
og bænke, små tavler med grifer og anskuelsestavler - og alt 
står som dengang lærerinden Fru Nielsen underviste de små 
poder fra Flakkebjerg og omegn. 

Du kan også besøge Fru Nielsens private stuer, kigge ind i hen-
des private køkken og lægge vejen forbi elevernes lokummer i 
det udendørs skur. 

Indgangen til Skolemuseet er en bred dobbeltdør. Spørg efter 
den mobile rampe. Vær opmærksom på, at en ledsager bliver 
nødt til at hjælpe museumsværten med at lægge rampen ud. 

Kørestolsbrugere kan ikke besøge museets 1. sal, og der er ikke 
kørestolsadgang til museets toilet. 

Skolegården er belagt med perlegrus. Der er ikke markere-
de parkeringspladser, men der er god plads til minibus i sko-
legården foran museet. 

Se www.vestmuseum.dk for informationer og åbningstider. 

SKOVSGAARD MØLLE OG BAGERI MUSEUM 
Skovsgaard Mølle – og Bagerimuseum er et lille, hyggeligt Se www.skovsgaardmoelleogbagerimuseum.dk 
museum med fokus på kunsten at bage lækre brød og skønne for information og åbningstider.  Gratis adgang. 
kager. Museet består af et bageri med alskens gamle maskiner 
og ovne, en lille udstillingscafé, hvor der også sælges forfrisk-
ninger og et udstillingslokale på bageriets 1. sal. 

langs museets facade. 

plads overfor museet. 

Som kørestolsbruger har du adgang til udstillingscaféen og 
bageriet. Spørg efter den mobile rampe. Indgangsdørene er 
hhv. 73 og 74 cm brede. Udstillingen med bageri-efekter på 1. 
sal er utilgængelig for kørestolsbrugere. Gårdspladsen er be-
lagt med et tyndt lag perlegrus og har en fisebelagt gangsti 

Døren til toilettet er 56 cm bred og har et lille trin. Der er ikke 
armstøtter ved wc’et. Parkering sker  på grusbelagt parkerings- 
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ANDELSLANDSBYEN NYVANG 

Andelslandsbyen Nyvang er et spændende kulturhistorisk fri-
landsmuseum med fantastiske oplevelser for hele familien. I 
kommer på en tidsrejse til en lyslevende fortid, hvor I møder 
mænd og kvinder i datidens dragter i færd med dagligdagens 
gøremål. I fnder typiske bygninger fra andelsperioden 1870– 
1950, et smukt landskab, husdyr og arbejdsopgaver i massevis. 
Forretningerne bugner af gode varer og landbetjenten sørger 
for ro og orden. 

Som kørestolsbruger kan du opleve det meste af Andelslands-
byen: 
I nærheden af Nyvangsgårdens fotte hovedbygning kan du 
besøge Andelslandsbyens slagter og lade dig friste af de lækre 
kager i bageriet. 

Du kan besøge udstillingsladen, der bruges til diverse særar-
rangementer og udstilling af vej- og landbrugsmaskiner, og du 
kan lægge vejen forbi brevsamlingsstedet, skomageren, systu-
en og landbetjentens kontor. 

En tur rundt i landskabet bringer dig forbi Glumsø savværk, 
byggeriet af en hangar, og Faurbjerg smedje, der er tilgængelig 
via en rampe af brosten. 

Du kan også besøge Søstrup andelsmejeri med imponerende 
kedler og maskiner, der stadig producerer rygeost og frisk-
kærnet smør til Andelslandsbyens Brugsforening. Mejeriet er 
tilgængeligt ad bagdøren, og smalleste passage er 73 cm bred. 

Længere henne ad vejen fnder du F.M. vognmandsforretning 
og Zone Redningsstation med de fotte, røde brand- og red-
ningsbiler. Vognmandsforretningen og kontoret er tilgængelig 
gennem store porte, mens Zonestationen bedst overskues ude-
fra, da Zonebilerne fylder hele den lille bygning. 

Du kan også besøge Tønnings Brugsforening, som frister med 
sit store vareudvalg og hyggelige stemning. Spørg efter ramp-
en. Brugsuddelerens private lejlighed ligger i forbindelse med 
Brugsen, men er mestendels utilgængelig pga. indre niveaufor-
skelle og smalle døre. Du kan besøge en lille del af lejligheden 
gennem hovedindgangen fra gaden. Benyt ramperne fra 
Brugsen. Fra lejlighedens indgang kan du komme ind i en en-
kelt stue og kigge ind i et par andre lokaler. Brugsens kælder er 
utilgængelig pga. trappe. 

Nær Tønnings Brugsforening fndes Sandby forsamlingshuset, 

som er tilgængelig med ramperne fra Brugsen. 

Smukt placeret og lidt for sig selv ligger Sct. Stefanskirken, 
der er tilgængelig vha. mobil rampe, som fndes lige indenfor 
døren. Der er et mindre trin (10 cm) op til koret, hvor alteret 
fndes. Præsteboligen ligger i forbindelse med kirken, men er 
utilgængelig pga. indre niveauforskelle og smalle døre. 

I Andelslandsbyen lille skovområde kan du besøge Skovhuset, 
hvor der væves, kniples og drejes i træ. 

Andelslandsbyens moderne traktørsted Madam Blå er 
tilgængeligt for kørestolsbrugere. 

KTAS telefoncentral, Nyvanggårdens hovedbygning, lands-
byskolen og husmandsstedet er utilgængelige for kørestols-
brugere pga. trapper. Husmandsstedet byder dog på udendørs 
oplevelser med fne haver og dyrehold. 

Det gamle fælles Frysehus er også utilgængeligt pga. trin, men 
du kan få et godt overblik over hele rummet fra indgangen. 
Der er handicaptoiletter fere steder i Andelslandsbyen og 
markerede handicapparkering tættest indgangen. 

De feste af andelslandsbyens gangstier og -arealer er belagt 
med grus. Enkelte steder er der perlegrus, småsten, fiser eller 
asfalt. Der er enkelte mindre stigninger i terrænet. En tur igen-
nem hele andelslandsbyen er på ca. 1,8 km. 

Hvis du foretrækker det, kan du besøge området i din bil. Du 
skal blot lægge dit handicapparkeringskort i bilens forrude. 

Se www.andelslandsbyen.dk for yderligere oplysninger, entre-
priser og åbningstider. 
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KALUNDBORG MUSEUM 
Kalundborg Museum har til huse i den gamle Lindegård, der 
ligger mellem de to imponerende bygningsværker fra Kors-
togsperioden: Vestborgen og den femtårnede Kirke. Linde-
gården, hvis ældste dele er fra sidst i 1500-tallet, er desuden 
delvist bygget oven på Valdemar Atterdags middelalderlige by-
mur, som kan ses i museets vestlænge. 

Museets udstillinger fokuserer på den kulturhistoriske ud-
vikling i Kalundborgegnen fra oldtiden til i dag. Museet har 
blandt andet en rig samling med enestående fund fra vikinge-
kongernes plads ved Tissø, en stor middelalderudstilling, som 
fokuserer på byens vigtige korstogshistorie, fotte bondestuer 
og en imponerende dragtsamling fra perioden 1750 – 1900. 

Som kørestolsbruger har du adgang til hele Kalundborg Mu-
seum, hvis du har en ledsager, som kan hjælpe med at fytte 
og udlægge museets mobile ramper. Ring gerne på forhånd, så 
fnder personalet ramperne frem til jer. 

Museet har mange høje dørtrin og fere indre niveauspring 
med et eller fere trin. Enkelte trin er lave og kan forceret uden 
ramper, men fere kræver ramper. Særligt niveauspringet mel-
lem Riddersalen og bondestuerne og niveauspringene i udstil-
lingen med værkstederne er høje med fere trin. 

De feste udstillingsrum har god gulvplads til at færdes i 
kørestol. Bondestuerne er bag glaspartier, og passagen gen-
nem udstillingen er smal – helt ned til 73 cm. 
I museets butik har du bl.a. mulighed for at købe kafe, te og 
kolde drikke. 

I sommerhalvåret danner museumsgården rammer om 
spændende arrangementer og aktiviteter. Museumsgården er 
belagt med piksten. 

Som kørestolsbruger har du adgang til museets Kulturbotani-
ske Have, der har græsstier mellem bedene med gamle læge-, 
krydder-, pryd-, køkken-, farve- og giftplanter. 

Der er ikke kørestolstilgængeligt toilet på museet. 

Der er handicapparkering i Adelgade ved siden af museet. Der 
er ganglinjer af bordursten fra parkeringspladsen og frem til 
museets port. Fra porten og hen til museets indgang er der 
underlag af brosten 

Se www.vestmuseum.dk for informationer, åbningstider og 
priser. 
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SKÆLSKØR MUSEUM 
Skælskør Bymuseum er et lille, hyggeligt købstadsmuseum 
med fokus på Skælskørs udvikling som handels -, søfarts - og 
fskerby. Museet er indrettet i en fredet renæssancebygning fra 
1500 tallet. 

Som kørestolsbruger kan du besøge museets stueplan. Du skal 
blot benytte to forskellige indgange. Ved begge indgange er 
der et lavt trin efterfulgt af et dørtrin. Begge døre er brede og 
åbnes manuelt. 

Når du benytter hovedindgangen kan du opleve den stem-
ningsfulde købmandsbutik med en udstilling af spændende og 
sjove varer fra gamle dage, fotte kafekværne og et fantastisk 
gammelt kasseapparat. Butikken sælger desuden børster, træ-
skeer, slik, sæbe og andre gode gammeldags varer. 

Hvis du benytter alternativ indgangsdør, kan du se skiftende 
særudstillinger. Den aktuelle særudstilling er annonceret på 
museets hjemmeside. 

Museets første sal er utilgængelig for kørestolsbrugere. Der er 
ikke kørestolsadgang til museets toilet. 

Gangarealet foran Skælskør Bymuseum er belagt med fade 
brosten. Der er handicapparkering ved siden af museet og på 
den store parkeringsplads ved havnen. 

Se www.vestmuseum.dk for informationer og åbningstider. 

BY – OG OVERFARTSMUSEET 
Korsør By- og Overfartsmuseum har noget for alle: Der er hi-
storisk materiale og interiør fra Korsør By, modeller af skibe og 
færger fra Storebæltsoverfartens historie, og spændende efek-
ter fra de gamle færger og skibe – herunder en fot færgesalon 
fra 1883. Museet har til huse i Christian 4.’s gamle kornmagasin, 
Store Magasin, fra ca. 1610. 

Museet ligger på 1. salen, men er fuldt tilgængeligt for kørestols-
brugere. Der er elevator op til museet, som kører ved vedvaren-
de tryk på knappen, og der er god plads at komme rundt på i 
udstillingen. 

Der er handicaptoilet på museet, og handicapparkering lige 
udenfor indgangen til bygningen. Området hen til indgangen 
er belagt med toppede brosten. 

Se www.byogoverfartsmuseet.dk for information og åbnings-
tider. Der er gratis adgang til museet. 
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HØJBYEN 
Kalundborgs gamle bydel, Højbyen, er helt unik med sine 
smukke, gamle bindingsværkshuse og stemningsfulde gader. 

Adelgade, Præstegade og Munkesøgade ligger præcis der, 
hvor de blev placeret af Esbern Snarre i middelalderen, og 
fere af husene er helt tilbage fra 1400 og 1500 tallet. 

Belægningen i Højbyen er fortrinsvis brosten og piksten. For-
tovsstrækninger i Adelgade og Præstegade har fisebelagt 
ganglinjer. 

Der er handicapparkering på Torvet. 

ISBÅDSMUSEET 
Isbådsmuseet viser en anden side af storebæltsoverfarten: Det 
har ikke altid været så nemt og bekvemt at krydse Storebælt, 
som det er i dag – tværtimod. Indtil nyere tid har det været for-
bundet med en del besvær og ofte også med en vis fare. Især 
når der var is på farvandet. 

Som kørestolsbruger har du fuld adgang til Isbådsmuseet. Der 
er ingen niveauspring ved indgangen eller i udstillingen. 

Der er handicaptoilet i forbindelse med museet. 

Der er ingen markerede parkeringspladser, men god plads til 
en minibus på parkeringspladsen ved siden af museumsbyg-
ningen. Parkeringspladsen er belagt med grus og huller fore-
kommer. 

Se www.byogoverfartsmuseet.dk for information og 
åbningstider. Der er gratis adgang til museet. 
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VOR FRUE KIRKE 
Kalundborgs 5-tårnede kirke er helt unik med sin korslignende 
grundplan, hvor hver arm afsluttes med et tårn. Det femte tårn 
rejser sig i kirkens midte og er båret af fre imponerende gra-
nitsøjler. 

Kirken blev bygget af Esbern Snares datter Ingeborg og hendes 
mand omkring år 1220. Kirkens borgagtige udseende skal lede 
tanken hen på ”Det himmelske Jerusalem”, hvor Gud og men-
nesker, ifølge Bibelen, skal bo sammen ved tidernes ende. 

Som kørestolsbruger har du adgang til Vor Frue Kirke. Ind-
gangen er i niveaufri og gennem bred dør, der åbnes manuelt. 
Håndtaget er placeret højt og døren er tung. Der er dobbeltdør 
mellem våbenhuset og kirkeskibet. Hvis kun den ene dør 
åbnes, er passagen ind til kirkeskibet 67 cm bred. Hvis I kontak-
ter kirkekontoret på forhånd på tlf. 59 51 04 01, vil en kirketjener 
være til stede og åbne dobbeltdøren ind til kirkeskibet. 

Kirkeskibet er i et niveau. Koret er hævet to trin over resten af 
kirken og er utilgængelig for kørestolsbrugere. 

Gangstier omkring kirken er belagt med brosten. Der er bro-
sten på gangarealet frem til kirkens indgang. Der er adgang til 
hele kirkeområdet gennem bred låge, som stort set altid er helt 
åben. 

Der er handicaptoilet ved siden af kirken. Der er brosten på 
gangareal frem til toilettets indgang. 

Parkering på plads overfor indgangen til kirken. Der er ingen 
markerede pladser, men god plads til en minibus. 

Se www.vorfruesogn.dk for mere information og 
åbningstider. 

Foto Kalundborg Kommune 

GIMLINGE KIRKE 
Gimlinge Kirke er fra ca. 1150 og er en af Vestsjællands mest 
imponerende middelalderkirker. Kirken er dekoreret med fotte 
og spændende kalkmalerier, som blev malet af Morten Maler i 
året 1409. Kirken har desuden en smuk lysekrone, som tidligere 
hang på Antvorskov Slot ved Slagelse. 

Som kørestolsbruger har du fuld adgang til Gimlinge Kirke. 
Kirken har brede dobbeltdøre og ingen spring i niveauer. 
Adgang til kirken og kirkegård gennem låge, der er 88 cm bred. 
En jævn gangsti af brosten leder hen til kirkens indgang. Stig-
ning op til indgangen udjævnes i terrænet. Kirkegården er be-
lagt med perlegrus. 

Et lille areal foran kirkens toiletbygning er jævnt belagt med 
brosten. Døren til toilettet er 80 cm bred, og der er et lille niveau-
spring op til døren. Der er ikke armstøtter ved wc’et. 

Der er ingen markerede p-pladser, men der er plads til minibus 
på det asfalterede areal foran kirken. 

Se www.gimlinge-hyllested-kirker.dk for åbningstider og yder-
ligere information. 
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ROSKILDE DOMKIRKE 
Roskilde Domkirke er en attraktion i verdensklasse fyldt 
med fantastiske fortællinger fra Danmarkshistorien. 
Kirken har været kongefamiliens foretrukne gravkirke sid
en 1400-tallet, og 39 konger og dronninger er begravet her -
mange af dem i prægtige sarkofager. Derudover er Roskilde 
Domkirke optaget på UNESCO's liste over verdens umis
telige kulturarv for sin enestående arkitektur med udvidels
er og tilbygninger gennem 800 år. 

Som kørestolsbruger har du adgang til en del af Roskilde 
Domkirke. Indgangen er niveaufri. Døren er bred og åbnes 
manuelt. Området foran indgangen er belagt med fliser. 

Du har fri adgang til billetsalget, der også sælger bøger 
og postkort. Kørestolsbrugere betaler ikke entre til kirken, 
ligesom medhjælpere heller ikke betaler entre. 

Som kørestolsbruger kan du komme ind i Roskilde Dom
kirkes kirkeskib, og du kan besøge Set. Andreas Kapel og 
Set. Sigfreds Kapel, hvor der fremvises en video om Roskilde 
Domkirke. 

Domkirkens kirkeskib og koromgang er tilgængelig, men 
belægningen er ujævn visse steder med nedlagte gravsten 
og mindetavler med indskrifter og figurer. 

Som kørestolsbruger har du ikke adgang til Domkirkens 
øvrige kapeller og krypter. Der er kun adgang via trapper. 
Du kan ikke komme op i koret med højalter, korstole og Mar
grete 1.'s sarkofag, men du kan få et godt overblik over altret 
og korstolene fra kirkeskibets midtergang. 

Fra koromgangen kan du kigge ned i krypterne under koret 
og få et godt kig op til Margrete 1.'s sarkofag og sarkofagerne 
i højkoret. Fra kirkeskibet kan du også få et udmærket over
blik over sarkofagerne i Christian g.'s Kapel. 

Udenfor selve Domkirken finder I Frederik g.'s begravelses
plads. Der er ganglinjer fra Domkirkens indgang og hen til 
begravelsespladsen. Området foran begravelsespladsen er 
belagt med fliser. Resten af Domkirkepladsen er belagt med 
toppede brosten og piksten og har ganglinjer af bordursten. 
Domkirkens historie formidles i Domkirkemuseet, som lig
ger på 1. salen af Helligtrekongers Kapel og er utilgængeligt 
for kørestolsbrugere. 

Roskilde Domkirke er en aktiv sognekirke og er luk
ket i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige 
handlinger. 

Der er ikke handicaptoilet i Roskilde Domkirke. Nærmeste 
offentlige handicaptoilet er på Stændertorvet. 

Handicapparkering nær indgangen til Domkirken. Parke
ringspladsen er belagt med toppede brosten. 

Se vis i t.roskildedomkirke.dk for information, 
åbningstider og priser. 

, 
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SCT. PEDERS KIRKE 
Sct. Peders Kirke er den ældst bevarede kirke i Slagelse og 
står smukt på sin bakke. Inde i kirken kan I blandt andet se en 
smuk døbefont, som stammer fra Antvorskov Klosterkirke, to 
middelalderlige munkestole og en fn træskulptur, der forestill-
er Sct. Dionysius. Ifølge legenden er den lokale helgen, Hellig 
Anders, begravet i Skt. Peders Kirke. Anders var præst i Sct. 
Peders kirke og oplevede mange mirakler i sit liv. 

Sct. Peders Kirke er tilgængelig for kørestolsbrugere gennem 
alternativ indgangsdør med fast rampe. Ring på tlf. 20 29 32 05 
indenfor normal åbningstid, så kommer kirketjeneren og luk-
ker dig ind. 

Koret og alteret er hævet 15 cm over det øvrige gulvniveau, og 
er utilgængelige for kørestolsbrugere. 

Der er ikke handicaptoilet i kirken. Spørg eventuelt kirketje-
neren efter handicaptoilettet i sogneladen, men bemærk, at 
det er besværligt at komme dertil. Der er ingen markerede 
parkeringspladser. I kan parkere på græsplænen ved siden af 
kirken. 

Der er brosten på gangarealet fra græsplanen og hen til ind-
gangsdøren. 

Se www.sctpederskirke.dk for mere information. 

SÆBY KIRKE 
Sæby Kirke er en af Vestsjællands mest interessante kirker og cm bred og åbnes manuelt. Der er ingen armstøtter ved toi-
er bestemt et besøg værd. Den ældste del af kirken er fra be- lettet. 
gyndelsen af 1100 tallet og er et fot eksempel på tidligt sten-
byggeri i Danmark. Kirken er smukt dekoreret med imponer- Der er ingen markerede handicapparkering på pladsen ved si-
ende kalkmalerier. Værket i apsishvælvingen over alteret er den af kirken, men der er god plads til en minibus 
blandt landets ældste. 

Sæby Kirke er smukt placeret ved bredden af Tissø og kan 
Kirken er kørestolstilgængelig og niveaufri. Adgang til kirken danne udgangspunkt for en dejlig tur rundt i naturen omkring 
gennem bred dobbeltdør, der åbnes manuelt. Adgang til kir- søen. 
kegården gennem stor låge, som åbnes manuelt. Der er perle-
grus i området omkring kirken og på stierne på kirkegården. Se www.tissoepastorat.dk for information og åbningstider. 
Der er et kørestolstilgængeligt toilet. Døren til toilettet er 83 
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SCT. MIKKELS KIRKE 
Set. Mikkels Kirke dateres tilbage til 1300-tallet og hører til de 
ældste bygninger i Slagelse. Kirken knejser smukt over Slagelse 
bymidte, og kirkerummet er lyst og venligt. 

Som kørestolsbruger kan du komme ind i kirken via våbenhu
set i kirkens sydside, hvor der kan lægges ramper ud. Henvend 
jer til kirkekontoret ved siden af kirken. Ramper lægges altid ud 
i forbindelse med kirkelige handlinger. 

Stien op til våbenhuset er stejl og belagt med chaussesten. 
Rampen ved indgangen til våbenhuset og rampen mellem 
våbenhuset og kirkeskibet er også stejle. Hvis du kommer i 
manuel kørestol, kan det være nødvendigt med hjælp fra en 
ledsager. 

Koret er hævet to trin over det øvrige gulvniveau og er 
utilgængeligt for kørestolsbrugere. 

Nærmeste handicaptoilet er på Nytorv. Handicapparkering på 
pladsen ved siden af kirken. Parkeringspladsen er belagt med 
chaussesten. 

Se www.sctmikkeIs.dk for information og åbningstider. 

OTTESTRUP KIRKE 
Besøg Ottestrup Kirke og se de mange spændende kalkmaleri
er fra 1400 og 1500 tallet. I kan blandt andet se malerier af Kris
tus som verdensdommer og Set. Peter, der modtager de frelste 
ved himmerigets port. 

Kirken er tilgængelig for kørestolsbrugere. Indgang til kirken 
gennem bred dør, der åbnes manuelt. Der er et 5 cm højt dør
trin. Gangarealet frem til indgangen og resten af kirkegården er 
belagt med perlegrus. 

Den bagerste del af kirkeskibet er utilgængeligt for kørestols
brugere pga. trin. 

Der er et stort toilet ved kirken, men indgangen er ikke 
kørestolsvenlig: Der er først en skrå sokkel og efterfølgende et 
5 cm høj dørtrin. Der er ikke armstøtter ved wc'et. 

Der er ingen markerede parkeringspladser, men god plads til 
en minibus på den flise- og grusbelagte parkeringsplads. Der 
er to indgange til kirkegården. Begge med bred låge, der åbnes 
manuelt. Der er en stejl flisebelagt rampe op til den indgang, 
der er nærmest parkeringspladsen. 

Se www.sorterupkirke.dk for information og åbningstider. 
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SORØ KLOSTERKIRKE 
Sorø Klosterkirke er en af landets største og smukkeste kirker 
fra middelalderen. Den er bygget af biskop Absalon, som ønsk-
ede en gravkirke til sin slægt Hviderne – der var en af landets 
rigeste stormandsslægter. 

Foruden Absalon er kong Christofer II og Valdemar Atter-
dag begravet i kirken. I 1387 blev Margrete I’s søn kong Oluf II 
også begravet i kirken, men i dag er det kun hans gravsten, der 
er bevaret. Den er indmuret i korets østvæg. Margrete I blev 
også selv begravet i Sorø Klosterkirke i 1412, men blev fyttet til 
Roskilde Domkirke i 1413 af sin adoptivsøn kong Erik af Pom-
mern. 
Ludvig Holberg har en smuk sarkofag inde i kirken, og B.S. In-
gemann er begravet på kirkegården. 

Som kørestolsbruger har du adgang til kirken vha. ramper, som 
fndes til højre i kirkens forrum. Hvis du fortsætter ligeud og 
ind i kirken, er der et lille trin fra forrummet og ind i selve kir-
ken. Alternativt kan du benytte venstre dør i forrummet, hvor 
der kun er et mindre dørtrin. Benyt eventuelt de små ramper, 
som fndes bag skærmen i forhallen. Skibet og venstre sideskib 
er i samme niveau og tilgængelig. 

Kirkens højre sideskib og koret med alter, munkestole, konge-
grav og Absalons grav er utilgængelige pga. trin. 

Der er et stort, kørestolstilgængeligt toilet i klosterkirken. Dø-
ren til toilettet er 77 cm bred og indgangen er niveaufri. Der er 
ikke armstøtter på toilettet. 

Der er grusbelagt handicapparkering nær kirken og kirkegår-
den. Arealet hen til og omkring kirken er belagt med chaussé-

sten og jævne brosten. Et lille område er belagt med toppede 
brosten. 
Kirkegårdens gangsystem er belagt med perlegrus, og det me-
ste af kirkegården er i samme niveau. Kun mindre områder af 
kirkegården er utilgængelige pga. trin. Der er handicaptoilet 
med armstøtter på kirkegården. 

Sorø Klosterkirke er åben alle dage kl. 9-16. 
Se www.soroeklosterkirke.dk for undtagelser. 
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DYREHØJ VINGÅRD 
Dyrehøj Vingaard er Danmarks største producent af vin og by-
der på enestående oplevelser i smagens tegn. 

Vingården tilbyder vinsmagning og basisrundvisninger med 
rundtur i vinmarkerne og vineriet. Som kørestolsbruger kan du 
deltage i begge dele, men vær opmærksom på, at vinmarkerne 
er i kuperet terræn og at dele af dem vil være utilgængelige for 
kørestole – også de mere terrængående typer. 

I er velkomne til at kontakte Dyrehøj Vingaard, hvis I ønsker en 
skræddersyet rundvisning, som tager højde for jeres ønsker og 
forudsætninger. 

Vingårdens vineri og gårdbutik er tilgængelige for kørestole. I 
gårdbutikken kan I blandt andet købe vine, likører, delikatesser, 
gaveartikler og andre fristelser. 

Der er perlegrus på gårdspladsen mellem vineriet og gård-
butikken. Arealet foran gårdbutikken er fisebelagt. 

Der er handicaptoilet uden armstøtter. Der er mulighed for 
parkering i gårdspladsen og på en stor græsplæne bag gård-
butikken. Der er ingen markerede pladser, men god plads til en 
minibus begge steder. 

Læs mere på www.dyrehoj-vingaard.dk 
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Café Solsikken 
Havnevej 6, Skælskør. Handicaptoilet. Handicapparkering 
ved Havnen. Se www.solsikken.nu 

Skælskør Pizzaria & Steakhouse 
Pistolstræde 12, Skælskør. Ofentligt handicaptoilet på 
Bakkenborgvej. Handicapparkering på Bakkenborgvej. 

Kobæk Cafeen 
Kobækvej 90, Skælskør. Ofentligt handicaptoilet ved 
Kobæk Strand. Ingen markerede parkeringspladser, men god 
plads til en minibus. 
Se www.kobaek-cafeen.dk 

Madam Bagger 
Havnegade 17B, Korsør. Kørestolstilgængeligt toilet. Handicap-
parkering på Cityparkeringen lige ved siden af restauranten. 
Se www.madambagger.dk 

Madhus Bælt’stedet 
Storebæltsvej 85, Korsør. Handicaptoilet. Ingen markerede par-
keringspladser, men god plads til en minibus. 
Se www.storebaeltferiecenter.dk 

Restaurant Lystbådehavnen
Sylowsvej 10, Korsør. Handicaptoiletter. Ingen markerede han-
dicapparkeringspladser, men der er god plads til en minibus på 
parkeringspladsen ved restauranten. 
Se www.restaurantlystbaadehavnen.dk 
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Café ZigZag
Schweizerpladsen, Slagelse. Spørg efter den mobile ram-
pe. Handicaptoilet. Handicapparkering på Løvegade, 
Rosengården og H.P. Hansens Plads. 
Se www.cafezigzag.dk 

Café Caramel 
Schweizerpladsen, Slagelse. Spørg efter den mobile rampe. 
Ofentligt handicaptoilet på Nytorv. Handicapparkering i 
Løvegade, Rosengården og H.P. Hansens Plads. 
Se www.caramel.dk 

Brasserie d’vine 
Schweizerpladsen, Slagelse. Spørg efter den mobile rampe. 
Handicaptoilet. Handicapparkering i Løvegade, Rosengårdn 
og H.P. Hansens Plads. 
Se www.brasserie-d-vine.dk 

Bella Milano 
Casinotorvet, Slagelse. Kørestolstilgængeligt toilet uden arm-
støtter. Handicapparkering ved Vestsjællandscentret eller på 
Rådhuspladsen. 
Se www.bella-milano.dk 

Pulcinella 
Rosengården, Slagelse. Kørestolstilgængeligt toilet uden 
armstøtter. 
Handicapparkering i Rosengården. 
Se www.pulcinella.dk 
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SORØ KUNSTMUSEUM 
Sorø Kunstmuseum tilbyder 300 års kunstskatte fra Holbergs 
tid over guldalder og modernisme til samtidens kunst. I kan 
blandt andet se værker af Thorvaldsen, Abildgaard, Juel, 
Eckersberg, Lundbye, Skovgaard, Ancher, Giersing, Swane, 
Kirkeby og Eliasson. Sorø Kunstmuseum har desuden en 
enestående samling af russiske ikoner. 

RØDE TÅRN 
Røde Tårn er et spændende galleri med skiftende udstillinger af 
malerier, skulpturer, fotos, kunsthåndværk m.m. 

Slagelse Kunstforening har jævnligt udstillinger i Røde Tårn. 
Se www.slagelsekunstforening.dk for information. 

Som kørestolsbruger kan du godt besøge Røde Tårn. Ind-
gangen er en bred dobbeltdør uden niveauspring. Røde Tårn er 
i tre plan, men der er lift imellem etagerne. 

Gangarealet frem til Røde Tårns indgang er belagt med fiser 
og linjer af chaussésten. 

Der er ikke kørestolstilgængeligt toilet i Røde Tårn. 
Handicapparkering i Træskogården ved siden af Røde Tårn. 

Læs om aktuelle udstillinger på www.kultunaut.dk 
eller ved hjælp af app’en Oplev Slagelse. 

Som kørestolsbruger har du adgang til alle dele af museet. Der 
er handicaptoilet på museet, og handicapparkering i Storgade 
nær museets indgang. 

Se www.sorokunstmuseum.dk for informationer om udstil-
linger, åbningstider og priser. 
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KØS – MUSEUM FOR KUNST I 
DET OFFENTLIGE RUM I KØGE 
KØS er hele Danmarks museum for kunst i det ofentlige rum. 

KØS udstiller ikke færdige kunstværker, men indsamler og 
udstiller skitser og modeller, der knytter sig til udsmykning i 
det ofentlige rum – fra klassisk skulptur til fnurlig gadekunst. 
Samlingen består af mere end 18.000 tegninger, modeller og 
andre forarbejder til disse særlige kunstværker, som vi møder 
i byrum, på gader, hospitaler, skoler, kirker og andre ofentlige 
steder. 

Som kørestolsbruger har du adgang til hele museet.  Der er 
handicaptoilet og en lettilgængelig rampe til  af- og pålæsning 
ved museets indgang. 

Se www.koes.dk for informationer om udstillinger, åbnings-
tider og priser. 

ST. GALLA GALLERI OG GALLERI HVITNOV 

Randi & Katrine, Forar-
bejde til Tepottepavillon i 
Plejecenter Rosenhaven, 
Skovlunde, 2012, foto 
Hans Peter Auken Beck 

Poul Gernes, forarbejde til vandtårn i Ängelholms Kom-
mune, Sverige 1972-1973, ikke realiseret, foto Anders 
Sune Berg 

Branka Lugonja 

St. Galla er galleri, butik og værksted for den lokale glaskunstner 
Branka Lugonja. Her producerer, udstiller og sælger hun sin 
unikke glaskunst. Med jævne mellemrum er der gæsteudstillere 
i galleriet, som repræsenterer forskellige kunstarter. Mulighed-
erne for aktiviteter er mange: I kan f.eks. være ”Glaskunstnere 
for en dag”, få en rundvisning eller et foredrag. 

Som kørestolsbruger har du adgang til hele St. Galla Galleri. 
Indgangen er niveaufri og har en bred dobbeltdør, der åbnes 
manuelt. Der er fisebelægning foran indgangen. 

I gården bag St. Galla Galleri fnder I Galleri Hvitnov, der er 
galleri og butik for den lokale billedkunstner Susanne Hvitnov, 
og hvor der også udstilles og sælges kunst fra andre kunstnere. 
Som kørestolsbruger har du fuld adgang til Galleri Hvitnov. 

Indgangen er niveaufri og har en bred dobbeltdør, der åbnes 
manuelt. 
Gårdspladsen mellem de to gallerier danner indimellem ramme 
om aktiviteter, hvor et større antal kunstnere udstiller og sælger 
deres værker. Gårdspladsen er belagt med granit skærver. 

Hvis du kan forcere et niveauspring på 12 cm, er der adgang til 
stort toilet i St. Galla Galleri. Der er ingen armstøtter ved wc’et. 

Der er parkering i den ydre gårdsplads. Der er ingen markerede 
pladser, men god plads til en minibus. Området er belagt med 
granit skærver. 

Se mere på www.stgalla.dk og www.galleri-hvitnov.dk 
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BRUUNS HJØRNE 
Bruuns Hjørne er butik og værksted for lokale keramikere Der er ingen markerede parkeringspladser, men god plads til 
Nelly Gaskin og Lene Hansen. Her producerer og sælger de en minibus. Området er belagt med piksten. 
brugskunst og kunsthåndværk, blandt andet deres smukke Ra-
ku-giner. Se www.raku-giner.dk for information og åbningstider. 

Som kørestolsbruger kan du besøge butik og værksted via 
bagindgang i gården. Gården er belagt med s-sten. Parkering 
ved siden af Bruuns Hjørne. 
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UDSTILLINGSLOKALET I MAGASINBYGNINGEN 
I Magasinbygningens stueplan fnder I skiftende udstillinger 
af malerier, skulpturer, fotos, kunsthåndværk m.m. Stedet er 
fuldt tilgængeligt for kørestolsbrugere, og der er kørestols- 
tilgængelige toiletter med armstøtter. 

Magasinbygningen er en del af Fæstningen og belægningen 

BISPEGÅRDEN 
KUNSTUDSTILLING 
Bispegården Kunstudstilling har skiftende kunstudstillinger. 
Kig ind og lad jer imponere af både kunsten og den smukke 
udstillingsramme, som den middelalderlige Bispegård er. 

Som kørestolsbruger kan du besøge Bispegårdens Kunstud-
stilling via bagindgangen i Munkesøgade. Følg Rådhusstræde 
om til Munkesøgade 5 og fortsæt ind i gården. Der er en stor 
kørestolsrampe op til Kunstudstillingens bagindgang. 
Bispegården Kunstudstilling har mobile ramper til de mindre 
niveauspring i udstillingens stueplan. Ramperne stilles fndes 
frem ved forespørgsel. Der er ikke kørestolsadgang til 1. sal og 
kælder. 

Rådhusstræde har fisegang af bordursten, Munkesøgade er 
belagt med brosten, og strækningen fra Munkesøgade og ind 
til Bispegårdens gårdplads består af piksten med ganglinje af 
granitfiser. Selve gårdspladsen har underlag af perlegrus og 
piksten. 

Der er ikke kørestolstilgængeligt toilet. Handicapparkering på 
Torvet. Alternativt kan I parkere i Munkesøgade. 

Se www.bispegaarden.dk for yderligere information og åb-
ningstider. 

hen til Magasinbygningens indgang består af brosten. 
Handicapparkering foran indgangen til Magasinbyg-
ningen. 

Læs om aktuelle udstillinger på www.kultunaut.dk eller på 
app’en Oplev Slagelse 

KABELDEPOTET 
I Kabeldepotet fremstiller, udstiller og sælger en række lokale 
kunstnere og kunstnergrupper deres kunst. 

Kig ind, når faget er ude, og hils på kunstnerne. Du kan opleve 
værkstederne i brug og se de nyproducerede og udstillede 
billeder, skulpturer og kunsthåndværk. Kunstnerværkstederne 
holder åbent i sommerperioden. 

Kabeldepotet er tilgængeligt for kørestolsbrugere. Niveau-
spring op til indgangene udjævnes i terrænet. Området foran 
indgangene er belagt med chaussésten. 

Nærmeste ofentlige handicaptoilet er ved cityparkeringen i 
Havnegade. 
Nærmeste handicapparkering er i Baadehavnsvej, ca. 300 m. 
fra Kabeldepotet. Fortov med fisebelægning fra parkerings-
plads til Kabeldepotet. Vejen er belagt med brosten. 
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PANORAMA 
Vestsjællands største biograf med et stort udvalg af flm til alle 
målgrupper. 

Biografen er kørestolstilgængelig med indgang uden niveau-
forskel. Der er stort handicaptoilet. 

Handicapparkering i Træskogården lige foran Panorama. 

Se www.panorama-slagelse.dk for program og billetbestilling. 

KOSMORAMA 
En lille hyggelig biograf i midten af Skælskør. Kosmorama vis-
er de nyeste og også gerne de mere smalle flm. Kosmosik ar-
rangerer musikevents og er en del af Kosmorama. 

Som kørestolsbruger har du adgang til Kosmorama. Der er trin 
ved indgangen, men biografen har ramper, som fndes frem ved 
forespørgsel. Området foran Kosmorama er belagt med brosten. 

Indgangen til biografsalen er niveaufri. Som kørestolsbruger 
skal du sidde i biografsalens caféområde. Kontakt biografen 
på forhånd og reserver plads. Så bliver ramperne til indgangen 
også fundet frem. 

Der er kørestolstilgængeligt toilet i biografen. Der er ingen 
armstøtter ved wc’et. 

Der er parkeringsmuligheder i Algade. Nærmeste markerede 
handicapparkering er på Havnevej eller på Svanetorvet. 

KORSØR BIOGRAF TEATER 
En lille, frivilligdreven biograf, som i 2008 blev kåret til verdens 
ældste, igangværende biograf. I 2014 blev den 107 år gammel. 

Som kørestolsbruger kan du komme ind og se flm i sal 1. Benyt 
alternativ indgang på vestre side af biografen. Der er en lille 
rampe ved indgangen til salen. Gangarealet frem til indgangen 
er asfalteret. 

Det er muligt at ferne sæder i biografen, så du kan få en af de 
gode pladser. Ring gerne på forhånd, så personalet kan tage 
højde for dit besøg og hjælpe dig mest muligt. 

Hvis der er ledige pladser, kan I parkere foran biografen. Al-
ternativt kan I sætte af foran biografen og parkere 25 m. derfra. 

Se www.korsoer-bio.dk eller app’en Korsør Biograf Teater for 
program og billetter. 

Se www.kosmobio.dk for program. 

Pladsreservation på tlf. 58 19 07 07. Café og billetsalg åbner 1 
time før hver forevisning. 
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SLAGELSE TEATER 

Slagelse Teater har et varieret program af forestillinger og ar-
rangementer, så alle kan være sikre på at fnde en oplevelse, 
der passer til deres smag. Vestsjællands Teaterkreds og Musi-
calscenen er blandt andre med til at holde gang i scenen. 

Som kørestolsbruger har du god adgang til Slagelse Teater. 
Indgangen er i gadeniveau og har brede dobbeltdøre, der åbnes 
manuelt. Teatersalen ligger i lavere niveau, men der er elevator, 
som virker ved vedvarende tryk på knap. 

Teatercaféen er utilgængelig for kørestolsbrugere. Der er han-
dicaptoilet i Slagelse Teater. 
Handicapparkering ved Slagelse Teaters indgang i Oehlen-

schlægersgade. Parkeringspladsen er asfalteret. Gangarealet 
foran indgangen er fisebelagt. 

Vestsjællands Teaterkreds har forestillinger i perioden sep-
tember – april. Som kørestolsbruger skal du kontakte deres 
teaterkontor på tlf. 58 52 56 40, når du ønsker at se en af deres 
forestillinger, da der er begrænset antal pladser til kørestole i 
Slagelse Teater. Kontoret har åbent tirsdag og torsdag 14-17, og 
1 time før hver forestilling. 

Læs mere om Vestsjællands Teaterkreds på 
www.teaterkreds.dk 
Læs om Musicalscenen på www.musicalscenen.dk 

BORREBY TEATER 
Borreby Teater er et moderne teater med alle tekniske faciliteter 
og plads til 450 tilskuere. Teatret er indrettet i en lade fra 1593 
på Borreby Herreborg – en af landets 5 renæssanceherreborge. 
Arkitekturen er fantastisk og akustikken enestående. Ved siden 
af teatret ligger Café Vognporten, hvor der kan købes måltider 
og drinks i forbindelse med forestillingerne. 

Teatret har niveaufri indgang og er fuldt tilgængeligt for 
kørestolsbrugere. Der er handicaptoilet i bygning 15 m. fra 
teatret og caféen. Det udendørs gangareal frem til toilettet er 
belagt med piksten. 
Der er handicapparkering i Avlsgården, ca. 30 m. fra indgangen 
til teatret. Se efter skiltene for enden af alleen, hvis I kommer fra 
Skælskør. Avlsgården er belagt med piksten. 
Området omkring Borreby Teater og Café Vognporten er også 
belagt med piksten. 

Billetter til kørestolsbrugere bestilles på tlf. 58 19 62 37. 

Se mere på www.borrebyteater.dk, hvor I også kan fnde et kort 
over handicapparkeringen. 
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SLAGELSE MUSIKHUS OG 
BADEANSTALT 
Musikhuset er indrettet i byens tidligere elværk og er i dag 
et fantastisk smukt og meget benyttet spillested. Stribevis 
af kendte navne, nye up-comingbands samt stand-up-shows 
gæster hvert år det populære sted. Musikhuset blev oprindeligt 
bygget i 1909 og fungerede som elværk frem til 1971. 

Som kørestolsbruger har du fri adgang til Musikhuset. I 
forbindelse med siddekoncerter er der reserveret 5 pladser til 
kørestole. Billetterne købes på Billetnet. Der er handicaptoilet 
i Musikhuset. 

Ved siden af Musikhuset ligger Badeanstalten, der er et fot 
og lækkert spillested for den rytmiske musik. Badeanstalten 
blev bygget i 1909 og fungerede som byens badeanstalt indtil 
Slagelses lejligheder efterhånden alle havde fået eget bad og 
toilet. 

Som kørestolsbruger kan du komme ind i Badeanstalten ad 
bagindgang. Kontakt personalet for adgang. Der er handicap-
toilet i Badeanstalten. 

Der er handicapparkering i Træskogården ved siden af 
Musikhuset. Belægning på gangareal frem til Musikhuset og 
Badeanstaltens bagindgang er fiser og linjer med chaussésten. 

Se www.slagelse-musikhus.dk for program og billetkøb. 
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HARBOE ARENA SLAGELSE 
Harboe Arena Slagelse er FC Vestsjællands hjemmebane, og I 
er sikre på spændende oplevelser, når FC Vestsjælland møder 
deres modstandere. 

Som kørestolsbruger har du adgang til Harboe Arena Slagelse 
gennem indgang DL Kørestolspladserne er på tribunen, og der 
er begrænset kapacitet. Kontakt FC Vestsjælland på tlf. 70 23 82 
30 for nærmere information. Tribunen har betonunderlag. 

Harboe Arenas salgsboder er utilgængelige for kørestols-

SLAGELSE SVØMMEHAL 

I Slagelse Svømmehal er der noget for enhver smag. Der er både 
springbassin, varmvands- og babybassin, spa, sauna og meget 
mere. 

Som kørestolsbruger har du adgang til hele Slagelse Svømme
hal. Der er separat omklædningsrum tilgængelig til dig og din 
plejer, hvis du ønsker at benytte det, men da omklædningsrum
met ligger i forbindelse med det øvrige dame- eller herreom
klædningsrum, er det kun muligt at tage plejere af samme køn, 
som dig selv med ind. Der er lift til varmvandsbassinet. 

Indgangen til svømmehallen er niveaufri og har brede, auto
matiske skydedøre. Der er handicaptoiletter i svømmehallen 
og handicapparkering foran svømmehallens indgang. Områ
det fra handicapparkering til indgangen er belagt med fliser. 

Se www.svoemmehal.slagelse.dk for åbningstider og priser. 

brugere pga. trapper. Der er handicaptoilet ved indgang 
Di. I forbindelse med arrangementer i tribunebygningen, 
skal du benytte elevatoren ved indgang DL Elevatoren giver 
forbindelse til stueplan og 1. sal. Der er handicaptoiletter på 
begge etager. 

Der er asfalteret handicapparkering ved indgang D1 med tilkør
sel fra Fælledvej. 

Se mere på www.fcvvikings .dk 
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BIRKEGÅRDENS HAVER 
Birkegårdens Haver er blandt Vestsjællands største turistattrak-
tioner med noget for hele familien. 

Som kørestolsbruger har du fuld adgang til alle haverne: En 
dansk/engelsk have med en blomsterpragt, der starter i april 
og fortsætter hele sommeren med spændende blomster i sirlige 
farveopdelinger, en japansk inspireret have, en klosterhave med 
krydder- og lægeurter, en permahave med økologiske afgrøder 
dyrket efter permakulturens etik og regler og en præriehave 
med elegante græsser og overdådige stauder. 

Du har også fri adgang til Birkegårdens store café, gavebutik, 
picnicområder, søde bondegårdsdyr, legepladser og minigolf-
bane. 

Stierne i haverne har forskellige belægninger: Grus, 
chaussésten, perlegrus og fiser, og de er alle tilgængelige for 
kørestole. Mindre stigninger og træbroer over vandløb fore-
kommer. 

Der er to store handicaptoiletter. Der er ingen markerede park-
eringspladser, men god plads til en minibus. Parkeringspladsen 
er belagt med grus. 

Se www.birkegaardens-haver.dk for information, åbningstider 
og priser. 
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KNUTHENBORG SAFARIPARK 
I Knuthenborg Safaripark kan I komme helt tæt på de vilde dyr! 
Parken er Nordeuropas største safaripark med mere end 1200 
dyr, og de sjove og spændende oplevelser står i kø, fra I ankom-
mer. 

Som kørestolsbruger kan du komme rundt blandt historiske 
bygninger, sjældne træer og planter og komme helt tæt på al-
verdens eksotiske dyr. Der er ulve, næsehorn, vandbøfer, gi-
rafer, papegøjer, aber, kænguruer, elge og mange mange fere. 

I kan besøge de feste af dyreanlæggene i egen bil, og gang-
stierne i de anlæg, som er beregnet for gående trafk, er grusbe-
lagte, så kørestolsbrugere kan færdes frit. Stigninger forekom-
mer. 

I kan besøge Abeskoven, der byder på mange spændende og 
sjove oplevelser med lemurer, bavianer og andre aber. Som 
kørestolsbruger kan du komme rundt i det meste af Abeskoven, 
der har asfaltbelægning, og du har fuld adgang til områdets ki-
osk. Abebussen er utilgængelig pga. trin, så du kan desværre 
ikke komme ind i baviananlægget, men du kan kigge ind til 
bavianerne udefra. 

I kan også besøge Zambezi, hvor Fugleparadiset gemmer på 
mange forskellige slags smukke fugle. Kiosken i Zambezi er 

utilgængelig pga. niveauspring. Der er handicaptoilet i Zam-
bezi. 

Hvis I bliver trætte af at kigge på spændende og sjove dyr, kan I 
tage en pause i Limpopoland. Her fnder I en kæmpe naturlege-
plads, en stor vandlegeplads og borde-bænke-sæt, hvor I kan 
spise jeres medbragte mad. I kan også vælge at nyde et måltid i 
Knuthenborgs spisested Oasen eller lægge vejen forbi parkens 
største souvenirbutik Limpopo. 

Som kørestolsbruger kan du færdes frit i det meste af Limpopo-
land, hvor underlaget er fiser og hårdt grus. Kun vandlege-
pladsen er utilgængelig for kørestolsbrugere pga. niveauspring. 
Congo Splash er utilgængelig af sikkerhedsmæssige årsager. 
Der er handicaptoilet i Limpopoland. 

Monumenthøjen - Lollands 2. højeste punkt, som I fnder ved 
Svanesøen, er utilgængelig pga. stejle skrænter og trappetrin. 

Der er tre centrale parkeringspladser i parken, og de har alle 
god plads til minibusser. Som kørestolsbruger kan du også 
besøge Expedition Tiger. 

Se www.knuthenborg.dk for information, åbningstider og 
priser. 

33 

www.knuthenborg.dk


 

 

GERLEV LEGEPARK 
Gerlev Legepark er et enestående legelandskab og et spænd-
ende eksperiment, hvor I kan prøve kræfter med mere end 130 
historiske spil og lege fra hele Europa. 

I Gerlev Legepark handler det ikke nødvendigvis om, hvor dyg-
tig eller hurtig man er, men om at opdage de muligheder, der 
er for, at I kan lave fysisk aktivitet sammen på en sjov og ud-
fordrende måde – og hvis I bestiller en instruktør på forhånd, 
så bliver legene tilrettelagt, så de passer til jeres ønsker og 
muligheder. 

Som kørestolsbruger har du fuld adgang til hele Gerlev Lege-
park. Terrænet er kuperet og legeområderne har underlag af 
grus eller græs. Trapper forekommer, men du kan komme rundt 
i hele området ad alternative ruter. 

Som kørestolsbruger har du også fuld adgang til Legeparkens 
café. Området omkring caféen er belagt med chaussésten og 
fiser. 

Der er et kørestolstilgængeligt toilet i forbindelse med caféen. 
Døren til toilettet er 76 cm bred, og der er god  plads, men ingen 
armstøtter ved wc’et. 

Der er ingen markerede handicappladser på parkeringsplad-
sen, men god plads til en minibus. Parkeringspladsen har un-
derlag af grus. Der er sti af chaussésten fra parkeringspladsen 
til Legeparkens indgang. 

Se www.gerlevlegepark.dk for information, åbningstider og 
priser. 

SOMMERLAND SJÆLLAND 
Morsomme forlystelser for hele familien og en smuk ind-
bydende park med god plads. Besøg Silvercity, Amazonas eller 
Minilegeland. Der er nervepirrende rutsjebaner, hurtige biler, 
rolige vandcykler og søde klappegeder. Der er hygge, spænd-
ing, ballade, udfordringer, fart og sjov til hele dagen, og det bed-
ste er, at når entreen er betalt, så er alle forlystelser gratis. 

Som kørestolsbruger må du benytte sommerlandets aktivi-
teter i det omfang, at du kan komme over i dem alene eller ved 
hjælp fra ledsagere, og så længe sikkerhedssystemerne fortsat 
kan anvendes efter hensigten. Der er ingen lifte. Du kan få din 
kørestol med over i enkelte af forlystelserne. 

Du kan også besøge sommerlandets vandland Den Blå Lagune, 
men der er ingen lifte ved bassinerne, så du kan ikke benytte 
badefaciliterne. 

Sommerlandets stier, veje og gangarealer er asfalterede, fisebe-
lagte eller med grus, og terrænet er kuperet visse steder, men 
alle steder er tilgængelige. 

Der er handicaptoiletter fere steder i parken. Der er handicap-
parkering foran indgangsporten til sommerlandet. 

Se www.sommerlandsj.dk for information, åbningstider og 
priser. 
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BONBON-LAND 
Sjove forlystelser til hele familien. Og når I har betalt entre, er 
alle forlystelserne gratis. Der er forlystelser i højden, med fart, 
med sving og med vand. 

I kan prøve Svend Svingarm, Viktor Vandorm eller Hankatten 
og Pelle Piratsprøjt, hvis vejret er til det. Når sulten melder sig, 
er der fere spændende spisesteder og caféer at vælge imellem 
foruden alle isboderne og slikkioskerne. 

Som kørestolsbruger kan du færdes frit i stort set hele Bon-
bon-Land. Langt de feste stier er fisebelagte, og der er ingen 
områder, som kun kan nås via trapper. Stigninger forekommer. 
Enkelte områder har underlag af perlegrus eller græs. 

Du må benytte alle forlystelser i parken med undtagelse af 
Bæverrafting og Vildsvinet, men det er ikke muligt medbringe 
kørestolen, og det er en forudsætning at sikkerhedssystemerne 
fortsat kan anvendes efter hensigten. Du skal kunne komme 
over i forlystelserne alene eller ved hjælp fra ledsagere. Der 
er ingen lifte. Ved en række af forlystelserne må du bruge ud-
gangen som indgang. Spørg personalet. 

Som kørestolsbruger kan du besøge Fantasy World og Bon-
Bio 4D, der er Bonbon-lands imponerende 4D biograf. Der er 
pladser reserveret specielt til kørestole. 

Området omkring vandlegepladsen Pelle Piratsprøjt er 
tilgængeligt, men badefaciliteterne kan ikke benyttes af 
kørestolsbrugere pga. trin. 

De feste af parkens spisesteder er fuldt tilgængelige. Kun Cow-
boygrillen har niveauspring op til bestillingsskranken. 

Bonbon-Land anbefaler, at du får udleveret et ”Vis hensyn” skilt 
ved Servicecentret, når I ankommer til parken. 

Der er handicaptoiletter fere steder i parken og handicappark-
ering nærmest indgangen. Underlaget på parkeringspladsen er 
grus. 

Se www.bonbonland.dk for information, åbningstider og 
priser. 

Foto: Richard Bjerkøe 
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KORSØR 
Korsør byder på shopping i de hyggelige gader Nygade og Al-
gade, hvor I fnder en lille vifte af butikker med tøj, isenkram, 
smykker og andet godt. 

Fortovsbelægningen i Nygade består af chaussésten med 
ganglinjer af bordursten. Selve vejen er fisebelagt. Der er in-
gen kantsten i overgangen fra fortov til vej. Krydset mellem 
Nygade og Algade er belagt med chaussésten og har ganglin-
jer af bordursten. Algade har fisebelægning og enkelte fade 
vandrender af chaussésten. Områder med bænke har underlag 
af chaussésten. 

Mange af butikkerne i Nygade og Algade har indgang i ga-
deniveau eller ramper. Enkelte butikker har trin ved indgangen. 
Der er også enkelte shoppingmuligheder i Havnearkaderne, 
der er et lille, fuldt kørestolstilgængeligt indkøbscenter. 

Der er ofentlige handicaptoiletter ved Cityparkeringen og ved 
Havnearkaderne. 

Handicapparkering på Cityparkeringen og ved Havnearkad-
erne. 

SLAGELSE 
Hvis I vil shoppe i Slagelse kan I besøge Vestsjællandscentret, 
der er området største indkøbscenter med god tilgængelighed 
og handicaptoilet i stueetagen og i Kvickly. Der er elevator 
mellem centrets to etager. Bemærk, at elevatoren er svær at 
betjene, hvis du ikke har fuld førlighed i armene. Der er fere 
handicapparkeringspladser udenfor centret. 

Som kørestolsbruger kan du også shoppe i den smukke 
arkade Galleriet. Galleriet er i to niveauer, som er forbundet 
med elevator. Elevatoren kører ved vedvarende tryk på betjen-
ingsknappen. 

I området udenfor Galleriet fnder du Schweizerpladsen, Nytorv 
og den lille hyggelige gågade Rosengade, der har et spænd- 
ende udvalg af butikker og caféer. Mange af butikkerne og 
caféerne har trapper ved indgangen, men fere har ramper, som 
hentes frem ved forespørgsel. De feste caféer har udendørs ser-
vering i sommerperioden, og fere af dem har handicaptoilet. 

Belægningen på Schweizerpladsen, Nytorv og Rosengade er 
chaussésten med ganglinjer af bordursten og forskellige typer 
fiser. Belægningen på Nytorv er ujævn visse steder og høje 
kantsten forekommer. Terrænforskelle udjævnes ved fodgæn-
gerfelter. Alle stederne er tilgængelige, særligt hvis du kommer 
i elkørestol eller crosser. 

Nærmeste ofentlige handicaptoilet fndes på Nytorv. Der er 
handicapparkering på Rådhuspladsen, i Langes Gård og ved 
Schweizerpladsen i Løvegade. 
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SKÆLSKØR 
Algade er Skælskørs hyggelige hovedgade og byder op en vifte 
af spændende og lækre butikker med tøj, vine, boligindretning 
og meget andet. 

Algade og de to torve Svanetorvet og Nytorvet er nyrenoveret 
og fremstår i dag lidt ”som i gamle dage” med brosten og mere 
beplantning i bybilledet. 

Som kørestolsbruger kan du godt komme rundt i Algade, men 
gaden er ikke kørestolsvenlig. Fortovsbelægningen er fade 
brosten, og der er fade vandrender langs vejen, som gør det 
besværligt at komme rundt og krydse vejen. Særligt hvis du 
kommer i en manuel kørestol. Selve vejen er hovedsageligt be-
lagt med toppede brosten, men der er overgangsområder, hvor 
den er belagt med fade brosten. 

De feste butikker i Algade har trapper op til indgangen, som 
følge af det naturligt skrånende miljø. Enkelte butikker har 
mobile ramper, og enkelte er kørestolstilgængelige gennem 
bagindgangen. Spørg personalet. 

I sommerperioden er Kulturkajen åben. Her præsenterer og 
sælger lokale kunsthåndværkere deres værker fra boder, der 
nemt kan overskues fra gaden. Der er jævnlig udskiftning 
blandt udstillerne, så der vil formentlig være noget nyt, hver 
gang I kommer forbi. 

Foto: Sejlnet.dk 

Der er ofentligt handicaptoilet ved havnen og på Bakkenborg-
vej. 

Der er handicapparkering fere steder på Havnevej og på Bak-
kenborgvej. 
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ØVRIGE VEST- OG SYDSJÆLLAND Roskilde, Næstved, Holbæk og Kalundborg 

Hvis I vil køre lidt længere for shopping og lækre spisesteder, 
er der mange spændende og lækre butikker og caféer at fnde 
på de fotte torve og hyggelige gågader i Roskilde, Næstved, 
Holbæk og Kalundborg. Der er tøjbutikker, boghandlere, bu-
tikker med boliginteriør, vin- og delikatesseforretninger og 
mange mange fere butikker med fristende ting og sager. 

Roskildes hovedgader Algade og Skomagergade samt Stænder-
torvet er kørestolstilgængelige med fiser eller brosten med 
ganglinjer af bordursten. Mange af butikkerne er kørestols-
tilgængelige, og der er ofentligt handicaptoilet bag turistkon-
toret på Stændertorvet, hvor der også er handicapparkering. 

Næstveds smukke bymidte fnder I ved Axeltorv og Hjultorv 
og i gågaderne deromkring Ringstedgade, Torvestræde og 
Kindhestegade. Området er kørestolstilgængeligt med fiser de 
feste steder eller brosten med ganglinjer af bordursten. Mange 
af butikkerne og spisestederne har adgang i gadeniveau. Nogle 
har opbyggede ramper ved indgangene og nogle har et eller 

Kalundborg 

Holbæk 

fere trin op til døren. Flere af butikkerne har mobile ramper, 
som lægges frem ved behov. Der er ofentligt handicaptoilet i 
den lille sidegade Dania, hvor der også er handicapparkering. 
Der er også handicapparkering på Kvægtorvet. 

Holbæk byder på hyggelige gågader, smukke huse og stemn-
ingsfulde torve i området omkring Ahlgade og Nygade. Om-
rådet er kørestolstilgængeligt med fiser eller brosten med 
ganglinjer af bordursten, og du kan komme ind i mange af bu-
tikkerne, der har indgang i gadeniveau eller har ramper op til 
døren. Der er ofentlige handicaptoiletter ved parkeringsplad-
sen i Bysøstræde, hvor der også er handicapparkering. Der er 
også handicapparkering i Ahlgade. 

Næstved 

Kalundborgs shoppingområde fnder I i Kordilgade og i de hyg-
gelige gader heromkring. Kordilgade har fisebelægning. Der er 
fade vandrender i begge sider af vejen, som gør det lidt besvær-
ligt at komme rundt og krydse Kordilgade. Der er en bræmme 
af chaussésten langs butiksfacaderne, som skal krydses, når I 
vil ind i en del af butikkerne. Nogle af butikkerne har indgang 
i gadeniveau, andre har faste ramper og nogle har 1-2 trin op til 
indgangen. Flere af butikkerne har mobile ramper, som fndes 
frem ved forespørgsel. Der er ingen ofentlige handicaptoiletter 
i nærheden af Kordilgade. Der er handicapparkering i Vænget. 

Hvis I er mere til store indkøbscentrer, er der gode shopping-
muligheder i Outlet butikkerne i Ringsted, Næstved Stor-Cen-
ter og det store indkøbscenter Ro’s Torv i Roskilde. Indkøbs-
centrene er alle kørestolstilgængelige, har handicaptoiletter og 
handicapparkering. 

Se mere på: 
www.rostorv.dk 
www.ringstedoutlet.dk 
www.naestved-stor-center.dk 
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GAVNØ SLOT 
Gavnø Slot byder på eventyr for hele familien. Her fnder I Nor-
dens største private malerisamling, smukke stuer og værelser 
og et unikt slotskapel med oprindelse i middelalderen. 
I den skønne slotspark fnder I smukke blomster og træer, 
Sørøverlegepladsen, Sommerfuglelandet, Café Tulipanen og 
meget andet. Der er noget for alle sanser. 

Som kørestolsbruger har du adgang til den smukke slotspark, 
slotskapellet, Café Tulipanen og Slotsbutikken. 

Stierne i parken er asfalterede eller belagt med grus og har kun 
få lette stigninger. Området ved Sørøverlegepladsen er belagt 
med træfis. 

Der er ikke kørestolsadgang til selve slottet med kunstsamling 

og slotsinteriør, legehuset Skjærsommer, Sommerfugle-
landet og de afrikanske bjerggeder. Du kan dog komme helt 
hen til gedernes indhegning. 

Der er handicaptoilet ved indgangen til slotsparken. Der er 
ramper ved Café Tulipanen og slotskapellet. Rampen til kapel-
let fndes lige inden for døren til kapellet, og I er velkomne til 
selv at lægge den ud. Hvis det ikke er muligt, kan I ringe til 
godskontoret på tlf. 55 700 200, så lægger de rampen ud. Døren 
til slotskapellet er bred og åbnes manuelt. 

Gavnø Slotspark, dele af slottet og slotskapellet er åbent for of-
fentligheden i perioden april – oktober. Entre mod betaling. 

Se www.gavnoe.dk for information, åbningstider og priser. 

HOLSTEINBORG PARK 
Besøg det smukke Holsteinborg i nærheden af Skælskør. Slottet 
blev bygget af Trolle familien mellem 1598 og 1651, og har været 
i Holstein familiens eje siden 1707. 

Den imponerende hovedbygning består af fre føje omgivet af 
en voldgrav og har en usædvanlig fot beliggenhed. 

Som kørestolsbruger kan du besøge slottets forgård, hvor du 
også kan parkere. Der er ingen markerede parkeringspladser. 
Gården er belagt med toppede brosten og grus. 

Slotsparken er også åben for publikum med adgang fra Hol-
steinsborgvej. Parken er stor og smuk med mange imponeren-
de træer. Den har et jævnt terræn og er overvejende kørestols-
tilgængelig. Parkens stier er af grus/jord, og enkelte steder stik-
ker rødder fra de store træer lidt op af stierne. Der er enkelte 
lette stigninger i parken. 

Mod syd leder en ujævn og forholdsvis stejl sti ned til Holstein-
borg nor og udsigten over Smålandshavet og Storebælt. Stien 
er ikke kørestolstilgængelig. 

Der er ikke toiletter til besøgende. 

39 

www.gavnoe.dk


     

BORREBY HERREBORG 
Et imponerende syn møder jer ved Borreby Herreborg, der er 
en befæstet herregård på et dobbelt voldsted med skydeskår og 
skoldehuller – et markant forsvarsværk, der gør sig fortjent til 
navnet “Herreborg”. 

Hovedbygningen blev opført i 1556 af rigskansler Johan Friis, 
der vurderede, at det var nødvendigt at befæste sit nye hus, for-
di der var ufred i landet, da han byggede det. I dag er tilhører 
Herreborgen slægten Castenschiold. 

Som besøgende og kørestolsbruger har du adgang til den cen-
trale borggård, den yderste borggård og til parken, hvorfra du 
kan se herreborgens historiske bygninger. Borggården er be-
lagt med piksten. 

Der er adgang til den smukke park gennem en bred dobbelt-
låge, som åbnes manuelt. Lågen er ved siden af borgbroen, og 
arealet frem til lågen er belagt med piksten. 

Parken byder på mange smukke træer, store plæner, små monu-
menter og imponerende udsyn til Herreborgens historiske byg-
ninger. Stierne i parken er jord og grus, og der er kun en enkelt 
stigning i parken, som er utilgængelig for kørestolsbrugere. 
Resten af parken er tilgængelig. 

Der er handicapparkering i Avlsgården, hvis I har handicapskilt. 
Se efter skiltene for enden af alleen, hvis I kommer fra Skælskør. 
Alternativt kan I parkere på den store parkerings-plads ca. 200 

m. derfra, hvor der er græsunderlag. Denne parkeringsplads 
er tættere på indgangen til parken, og underlaget frem til ind-
gangen er mere kørestolsvenligt, da I kan tage den almindelige 
landevej hen til borgbroen. De sidste 50 m. af landevejen og 
borgbroen er belagt med piksten. 

Der er ikke toiletter til parkens besøgende. 
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FORMIDLINGSCENTER FUGLEDEGÅRD 
- NATURPARK ÅMOSEN 
Naturpark Åmosen er et smukt og enestående naturområde 
med fortællinger fra hele Danmarkshistorien: Fra stenalder-
ens jægere til vikingetidens magtfulde mænd og kvinder og 
verdenskrigenes tørvegravere. 

Tissø er en del af Naturpark Åmosen, og ved Tissøs vestlige 
bred fnder I Formidlingscenter Fugledegård, der byder på 
oplevelser for hele familien. 

Som kørestolsbruger har du fuld adgang til Formidlingscenter 
Fugledegård med de spændende udstillinger om Naturpark Å-
mosen og den rige kongsgård fra vikingetiden. 

Du kan tage ud til Observationsplatformen ved Tissøs bred og 
nyde naturen og det rige fuglelivet derude, og du kan overnatte 
i området shelters, der er indrettet kørestolsvenligt og med 
handicaptoilet i umiddelbar nærhed. Området omkring de tre 
shelters er bevokset med græs. 

Der er anlagt en kørestolsvenlig sti fra parkeringspladsen, forbi 
Formidlingscenter Fugledegård og ned til Tissø og Observa-
tionsplatformen. Det første stykke af stien har underlag af per-
legrus. Resten af stien er lavet med stampet slotsgrus og har 
plane hvilepladser, hvor der er hældninger på stien. Der er op-
sat to klaplåger på strækningen, som skal holde kvæget i fold-
ene ude. Lågerne er lidt tunge, og det kan være nødvendigt med 
hjælp fra en ledsager, når de skal åbnes. 

pga. frost. I Formidlingscentrets hovedbygning fndes to handi-
capvenlige toiletter. Der er anlagt brede fisebelagt stier hen til 
Formidlingscentrets indgang og til toiletbygningen. 

Der er ingen markerede handicappladser ved Formidlingscen-
trets parkeringsplads, men der er god plads til en minibus. Par-
keringspladsen har underlag af perlegrus. 

Der er kørestolstilgængelige toiletter i en udendørs bygning Læs mere om Naturpark Åmosen og Formidlingscenter Fugle-
ved Formidlingscentret. Toiletterne er lukket i vinterhalvåret degård på www.naturparkaamosen.dk 
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STEVNS KLINT 
Stevns Klint vidner om den altomfattende katastrofe, som æn-
drede verden for cirka 65 millioner år siden, hvor en kæmpe 
asteroide ramte Jorden, og over halvdelen af alle dyrearter ud-
døde, deriblandt alle dinosaurerne. 

Som kørestolsbruger har du gode muligheder for at se impo-
nerende partier af Stevns Klint og besøge kalkbrud i området. 
Du kan besøge Mandehoved (Flagbanken) og nyde udsigten 
over klinten fra den tilgængelige platform. Du kan komme ned 
i Boesdal Kalkbrud, der i dag er et smukt rekreativt område, og 

MØNS KLINT 
Når du er på Møns Klint bevæger du dig på toppen af 70 mil-
lioner års historie. En historie, der fortæller om en tid med 
varme have og særlige dyr og alger, som ikke lever i dag. 

Som kørestolsbruger kan du benytte den 267 meter lange 
træbelagte og kørestolsvenlig sti, som fører dig fra Geocentret 
til udsigtspunktet Freuchens Pynt. Herfra er der en skøn udsigt 
til de berømte pynter Dronningestolen og Forchhammers Pynt 
mod nord. 

Der er handicaptoilet og handicapparkering ved Geocenter 
Møns Klint. 

Se www.moensklint.dk for information og åbningstider. 

Foto Jesper Rønn Kristiansen 

du kan besøge Stevns Fyr, som ligger på klintens højeste punkt. 
Herfra kan du komme helt ud til klinten og få et godt vue ud 
over havet. Selve fyret er utilgængeligt for kørestolsbrugere. 

Der er borde-bænke sæt og handicaptoiletter ved Mandehoved, 
Boesdal Kalkbrud og Stevns Fyr, så der er rig mulighed for en 
hyggelig dag i det fantastiske naturområde. 
Der er parkeringsmuligheder alle tre steder. 

Læs mere om Stevns Klint på www.kalklandet.dk 

Foto: Rudy Hemmingsen 
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GEOCENTER MØNS KLINT 
På GeoCenter Møns Klint kan I opleve Danmarks Fødsel. I kom-
mer på en tidsrejse gennem 70 mio. år, hvor højteknologiske 
udstillingsteknikker, kunstneres frie fortolkninger og sjældne 
fossiler bringer dig fra bunden af Kridthavet og helt frem til den 
unikke natur, der fndes på Møns Klint i dag. 

Som kørestolsbruger har du fuld adgang til hele Geocentret. 
Du kan besøge udstillingen, der består af en fortidsdel og en 
nutidsdel, og du kan lægge vejen forbi klatrehulen, den lille 
biograf under gletsjeren og en stor 3D-biograf. Du kan også 
besøge workshoppen, der er et arbejdende værksted, hvor børn 
og voksne kan lave en masse spændende aktiviteter sammen 
med en naturvejleder. 

Udstillingen er i fere planer med elevator imellem. Kørestols-
brugere har også fuld adgang til Café Sommerspiret og Butik 
Orkidé. Der er et stort handicaptoilet og handicapparkering 
foran Geocentret. 

Se www.moensklint.dk for information, åbningstider og priser. 

FODSPORET 
En tur på naturstien Fodsporet leder dig gennem det smukke 
sydvestsjællandske landskab fra Slagelse til Dalmose og videre 
til Skælskør eller Næstved. Undervejs er der naturlegepladser, 
sundhedspladser, bålhytter, shelterpladser og udsigt over områ-
dets vidunderlige natur. 

Kig efter QR-koder på de røde pæle langs Fodsporet. Her kan 
du få historier om natur og kultur, dyrke motion og prøve inter-
aktive spil. 

Fodsporet er asfalteret og kørestolsvenlig. Korte strækninger 
har underlag af grus. Naturlegepladser, sundhedspladser og 
shelterpladser har underlag af fis, grus, perlegrus eller græs. 
Terrænet ved shelterpladserne kan være kuperet. 

Der er handicaptoilet ved shelterpladsen toilet mellem Tjæreby 
og Lundbyvej. 

Foto: Naturstyrelsen 

Der er parkeringspladser tæt ved stien i Slagelse, Sludstrup, 
Flakkebjerg Stationsby, Dalmose, Skælskør og Næstved. Der er 
ingen markerede pladser, men god plads til en minibus. 

Se mere på www.fodsporet.dk 
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STRANDE 
De vestsjællandske strande er blandt landets bedste bade- Stillinge Stand har rampe ned til vandkanten og handicaptoi-
strande. Kom forbi og nyd det fne sand, de langsomt stigende let. Der er desuden kiosk og fere spændende restauranter i 
vanddybder og den begrænsede strøm. nærheden. 

Kobæk Strand, Musholm Bugt Strand og Svendstrup Strand er 
alle handicapvenlige med ramper ned til vandkanten, badebro 
og handicaptoilet. 

Kobæk Strand Musholm Bugt Strand 

Stillinge Strand Svenstrup Strand 
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AGERSØ 
En tur til Agersø byder på et hyggeligt og afslappet øsamfund 
med havnen som naturligt samlingssted og udgangspunkt for 
opdagelsesture. 

Som kørestolsbruger kan du besøge Agersø Kirke fra 1872, du 
kan tage en pause ved gadekæret eller nyde et lækkert måltid 
på Agersø Kro, Kroen er kørestolstilgængelig og har handicap-
toilet. Du kan kigge ind i laden hos Den Gamle Smedje - den 
lokale vintageshop, der også har moderne fristelser og mindre 
udstillinger. Selve butikken er utilgængelig på grund af trin. 

Du kan lægge vejen forbi den lokale købmand, der har et alsi-
digt vareudvalg og speciale indenfor ost og vin. Butikken har 
trin ved indgangen og har mange smalle passager, så den er 
ikke kørestolstilgængelig, men personalet kommer gerne ud 
med varer. 
I højsæsonen kan du også tage en guidet tur rundt på Agersø 
i Traktorbussen. Ring 58 19 80 03 og hør om mulighederne og 
priserne. 

Du kan besøge Historiestalden, der er det lokalhistoriske hus på 
Øksegård med en unik samling af lokale genstande og dragter, 
og du kan tage forbi Agersø Mølle, der er en hollandsk mølle 
fra i 1892, som var i drift indtil 1959. I dag er det Agersø Mølle-

laug, der vedligeholder og sætter møllen i gang ved særlige 
lejligheder. Som kørestolsbruger kan du ikke komme op i møl-
len. Se åbningstider og priser på www.agersoe-moelle.dk 

Agersø har desuden mange naturskønne områder, gode bade-
strand og rige fugleliv, som får stress og jag til at forsvinde sam-
men med kølvandet fra færgen. 

Øens ofentlige toilet fnder I ved havnen. Toilettet er kørestol-
stilgængeligt med rampe op til indgangen. Der er manuel dør 
til toilettet, men der er ingen armstøtter ved wc’et. 

Der er plads til handicaptransporter på færgen til Agersø, og 
der er handicaptoilet om bord. Som kørestolsbruger har du ikke 
adgang til færgens øvre dæk. 
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OMØ 
En tur til Omø byder på ro, vidunderlig natur, hyggelige lands-
bymiljøer, badestrand, gæstfrie øboere og spændende arrange-
menter året rundt. 
I ankommer til Omø Kirkehavn med færgen, og allerede der får 
I en forsmag på, hvad øen har at byde på af skønhed og natur. 

Midt på øen fnder I Omø By med et af de bedst bevarede lands-
bymiljøer i regionen: Der er gadekær, stendiger, landsbyhaver 
og gamle beplantninger foruden en række idylliske gamle 
gårde og husmandssteder i smukt bindingsværk. 
Som kørestolsbruger har du adgang til Omøs købmand Letkøb, 
Langelændergårdens gårdbutik, Havnegrillen og Café Loen, 
der er øens café og galleri i et smukt renoveret bindingsværks 
fra 1700-tallet. 

REERSØ 
Reersø spiller på mange tangenter. Der er smukke vådområder 
med et rigt fugleliv, spændende fora, fredede kystlandskaber 
og original landsbyidyl med fredede og bevaringsværdige 
gårde fra 1700-tallet. 

Byen er også har et rigt kunstnermiljø med gallerier og værkst-
eder, der er åbne og i gang året rundt. Kig ind, når kunstneren er 
hjemme og se hvordan krukker, malerier eller smykker bliver til. 

Som kørestolsbruger kan du nemt komme rundt i Reersø, og 
færdsel i byen foregår på større asfalterede veje eller mindre 
grusveje. 

Der er fre kløverruter på Reersø. Den grønne rute, Dron-
ningeruten, er tilgængelig. Den blå rute, Det åbne Landskab, 
er også tilgængelig for terrængående kørestole, men en del 
af ruten er på ujævne markveje. Alle kløverruterne starter ved 
parkeringspladsen på Strandvejen. Læs mere om Kløverruterne 
på www.friluftsraadet.dk 

Som kørestolsbruger har du adgang til Reersø Kroen har 
kørestolstilgængelige toiletter uden armstøtter. Der er ingen 
markerede handicappladser ved Reersø Kro, men god plads til 
en minibus. 

Der er ofentligt handicaptoilet ved havnen. Der er parkerings-
pladser på Strandvejen og ved havnen. Der er ingen markerede 
handicappladser, men god plads til en minibus. 

Spørg efter rampen ved Langelændergårdens gårdbutik. 
Havnegrillen har to kørestolstilgængelige toiletter og Café 
Loen har handicaptoilet. 
Du kan også nyde Omøs mange skønne naturområder, hvor 
søen, mosen, rørskoven og engene, hver især bidrager til et rigt 
og varieret dyreliv. Skovbanken er Omøs højeste punkt med en 
enestående udsigt over øen og vandene omkring. Tag Øster-
marksvej til I når det højeste punkt. Selve Skovbanken er inde 
på en mark. 

Omø kirke er utilgængelig pga. trapper. Du får adgang til kir-
kegården gennem stor låge, der åbnes manuelt. Kirkegården er 
belagt med perlegrus. Der er ikke adgang til toilet. 
Omøs ofentlige handicaptoilet fnder du i Aktivitetshuset på 
Langeklinten. 

Der er plads til handicaptransporter på færgen til Omø, og der 
er handicaptoilet om bord. Som kørestolsbruger har du ikke ad-
gang til færgens øvre dæk. 
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RØSNÆS 
Røsnæs er Sjællands vestligste punkt med enestående barsk, 
vild og smuk natur. Her er udsyn, lys, luft, skov og hav og 
storslåede overdrev med et væld af forskellige dyr og plante-
arter. 

Som kørestolsbruger kan du nyde de mange smukke udsigter 
og fotte vy ud over Røsnæs fra grusvejen mellem Røsnæs-
gården og Røsnæs Fyr. Områdets markerede vandreruter er 
utilgængelige for kørestole. 

Du kan du komme ud til Røsnæs Fyr og nyde udsigten ud over 
Samsø Bælt og ind mod Kalundborg Fjord. 
Hvis du skal helt ud på spidsen og nyde udsigten, skal du op på 
en lille vold af græs. Det er muligt i en terrængående kørestol. 

Du kan også besøge det fne udstillingshus ved Røsnæs Fyr og 
Café Fyret. Der er handicaptoilet ved udstillingshuset. 
Du kan ikke komme op på 1. salen i udstillingshuset eller op i 
fyret. 

Området omkring Røsnæs Fyr, udstillingshus og Café Fyret 
har fere forskellige typer belægninger: Perlegrus, chaussésten, 
græs og fiser. 

Der er handicapparkering helt ude ved fyret, men du kan også 
parkere ved den sidste parkeringsplads inden Fyrskov og nyde 
turen gennem skoven ud til fyret. Der er ca. 400 m. på grusvej. 

Der er ofentligt handicaptoilet ved parkeringspladsen før 
Fyrskov. Parkeringspladsen har grusunderlag og god plads 
til minibus. Der er fere gode udsigtspunkter ved parkerings-
pladsen, som du kan komme op til, hvis du kommer i en 
terrængående kørestol. 

Læs mere om Røsnæs på www.nst.dk. Søg på Røsnæs. 

Foto: Kalundborg Kommune 
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Foto Hans Trier 

Vi ses på Sjællands Vestkyst! 




