
Den danske Pilgrimsrute
Vestfyn
Odense - Gadsbølle 3 - 6

Afstande: Odense Domkirke – Langesø 15 km.
                Langesø – Gadsbølle 8 km.
                Gadsbølle – Båring strand 22 km.
                Båring strand – Middelfart 14 km.

Ruterne er kortlagt på såvel Waymarkedtrails som Friluftsrådets ’Ud i naturen’. 
Søg ”Den danske Pilgrimsrute” i søgefeltet nederst til venstre på 
http://hiking.waymarkedtrails.org/da/ Så kommer der nogle valgmuligheder 
øverst til højre. Vælg én af dem og tryk på zoom ind.
www.udinaturen.dk, klikke på ”ruter og motion” og videre til ”vandreruter”.
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SEVÆRDIGHEDER

Næsbyhoved slotsbanke. Her lå indtil 1534 kongsgår-
den Næsbyhoved Slot. Dybe voldgrave uden vand om-
gav den cirka 60 gange 60 meter store slotsbanke. Det 
omgivende område bestod af sø og mose.

   ► Der er to ruter vestover mod Middelfart. 
        Den flotteste rute går via den ny cykelbro 
        ”Byens Bro” til havnen, videre igennem bydelen 
        Næsby, langs Rydså, frem til Langesø-stien.

   ► Den korte rute går ad Rugårdsvej ud af 
       Odense centrum. Efter passeret jernbanebro, 
       drejes af ud for Rugårdsvej nr. 64 og følg 
       skiltningen/stien mod Langesø.
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Stavids Ådal.  Pilgrimsvejen følger Stavids Å, som ligger 
i en bred tunneldal skabt under sidste istid, og du kan her 
få en fornemmelse af at være væk fra byen.

Jernalderlandsbyen. Desuden ligger Jernalderlandsby-
en for enden af Stavids-åstien. Her kan man opleve old-
tiden på nærmeste hold bl.a. i de arbejdende værksteder 
(www.jernalderlandsbyen.dk).

Langesø. I det skønne område ved Langesø kan det an-
befales at holde pause og nyde naturen. På Langesø Golf-
klubs hjemmeside, www. langesoegolf.dk, er der henvis-
ninger til cafe og restaurant. 
Langesø Slots jordtilliggende omfatter 900 hektar. Lan-
gesø’s historie kan føres tilbage til 1600-tallet. Godset er 
et intensivt drevet skovbrug med store rekreative værdier. 
Derfor hører Langesøskovene til landets mest publikums-
besøgte skove. 

Langesø Skovkapel
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Skovene er karakteriseret ved et usædvanligt stort antal 
træarter, indført i dansk skovbrug i midten af 1800-tallet. 
For enden af søen ligger Langesø Kapel, opført som slots-
kapel og kirke for egnens beboere.

   ►  Langesø forlades og følg 
        pilgrimsrute-afmærkningen, der 
        følger den nationale cykelrute 6 
   ► Hvis du vil overnatte i Gadsbølle, skal du dreje 
        TV ved Væde ad Ålemosevej.
   ► For enden TH ad Andebøllevej. I Andebølle TV 
        mod Gadsbølle og B&B kommer på højre side.
   ► Efter ophold i Gadsbølle, gå tilbage til 
        pilgrimsruten/cykelsti-afmærkningen.
 

Padesø Kirke
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OVERNATNINGSMULIGHEDER

⌂  Gadsbølle. B&B. “Gammelgaard” i byen Gadsbølle.  
     Ligger ca. 3 km syd for ruten, drej af ca. 3 km fra 
     Langesø ved ”Væde”, følg Ålemosevej ned til 
     Andebøllevej, indtil Sortenkærvej kommer på venstre 
     side. Flere 4-6 sengs rum med eget bad. 
     Familien Baken, Sortenkærvej 38, 5492 Vissenbjerg. 
     Tlf. 62 66 11 70 - mobil. 20 89 63 23. 
     Mail: bbgammelgaard@mail.dk.

⌂  Naturlejrplads. Fam. Madsen, Gadsbøllevej 47, 
    tlf. 64 47 36 64, nr. 644 //

⌂  Rold. Naturlejrplads. Fam. Hansen, Tværskovvej 54, 
    tlf. 65 96 52 04, nr. 637.

⌂  Brenderup. Naturlejrplads. Folkehøjskolen, 
    Stationsvej 54, tlf. 64 44 24 14, nr. 624.

⌂  Asperup. B&B. Strandgyden 22, 5466 Asperup. 
    Tlf. 64 48 16 50. På Kystvejen drejes til venstre ad 
    vejen ved ”Båring Mark”. Strandgyden ligger sidst 
    på højre side.

⌂  Båring Vig. Camping/hytte. Skovlund Camping, 
    Kystvejen 1, Båring Vig, 5466 Asperup. tlf 64 48 14 77 
    mail@skovlund-camping.dk.

⌂  Middelfart. Mange forskellige muligheder, kontakt 
     VisitMiddelfart, Havnegade 8A, 5500 Middelfart, 
     tlf. 88 32 59 59, mail@visitmiddelfart.dk.
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Båring Vig
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INDKØBSMULIGHEDER

Køb proviant i Odense inden start! - der er ingen ind-
købsmuligheder på denne pilgrimsstrækning.
Der er cafeteria ved golfbanen, Langesø.
I Morud (nord for ruten) er der SuperBrugsen, ellers først 
igen brugs i Båring by.

TRANSPORTMULIGHEDER

Tog. Der er flere togstationer mellem Odense og 
Middelfart, hvorfor man kan komme til/ fra
pilgrimsruten. Trafikoplysninger: 70 13 14 15.

FynBus. Tre ruter krydser ruten. 
Odense >Morud bus nr. 122  
Vissenbjerg > Søndersø bus nr. 268P 
Vissenbjerg > Bogense bus nr. 825P. 
Trafikoplysninger 63 11 22 33.
 Obs, de to sidstnævnte busser kører ikke i juli måned.

Flextrafik. (lavpris taxi) kan bestilles i tidsrummet 
kl. 7.00-21.00, begrænset køreradius. 
Ring min. to timer i forvejen til tlf. 63 11 22 55.

TURISTKONTOR

Middelfart. VisitMiddelfart, Havnegade 8A, 
5500 Middelfart, tlf. 88 32 59 59, mail@visitmiddelfart.dk
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EGNE NOTER:

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme                                                                      
www.santiagopilgrimme.dk      
sekretariat@santiagopilgrimme.dk - Tlf.: 5354 1019


