Aktivitetsmuligheder og oplevelser
- under opholdet i Rolandhytten
Henvisninger og praktiske oplysninger. Seneste opdatering: Januar 2016.

Leje af busser:
Ansager Turist: Rugvænget 13, 6823 Ansager. Tlf.: 75297017
Billum Busser: Rønneallé 3, 6851 Janderup. Tlf.: 40142386
Blåvandshuk Turisttrafik: Strandvejen 10, 6840 Oksbøl. Tlf.: 75271100
Varde Taxa: Dalgasvej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75220055

Kanoleje:
Vestjysk Fest- & Kanoudlejning. www.vestjyskfestudlejning.dk
Vinkelvej 22, 6823 Ansager.Tlf.: 30207867.

Tofterup Kanoudlejning. www.kanoture.dk
Åvænget 7, 6700 Grindsted. Tlf.: 26314478, 40304478 eller 75198450

Rundt om Karlsgårde Sø:
Vandretur rundt om Karlsgårde Sø. Benyt stien, som dels følger søbredden
dels fører gennem det skønne varierede skovområde hvor du bl.a. kommer
forbi Karlsgårdeværket og Tambours Have. En dejlig tur på ca. 6 km. Ruten er
ligeledes meget velegnet til orienteringsløb med poster.
(se kort i hyttens mappe)
www.NaturKulturVarde.dk - se naturområderne. Tlf.:75222250
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NaturKulturVarde:
Tilbyder professionel natur- og friluftsvejledning. Er I en større gruppe
tilrettelægges gerne en tur ud fra dine ønsker om indhold og oplevelser i alle
naturområder i Varde Kommune.
Nærmere oplysninger:
www.NaturKulturVarde.dk

- se naturområderne. Tlf.: 75222250

Karlsgårdeværket:
Karlsgårdeværket ligger ved Karlsgårde Sø – tæt ved Rolandhytten. Det er
Danmarks næststørste vanddrevne elektricitetsværk. Værket stammer
oprindelig fra 1921, men blev udbygget under 2.verdenskrig. Leverede strøm
til store dele af Sydvestjylland – mod øst helt på den anden side af Billund. En
kort spadseretur på ca. 1,5 km.
Nærmere oplysninger:
Google: Karlsgårdeværket

Tambours Have:
Tambours Have ligger få hundrede meter fra Rolandhytten. Haven er et
resultat af naturelskeren Gerhard Tambours passion for at samle planter fra
hele verden og se dem vokse i sin egen have. De første frø spirede i 1939 på
bare 1000 m2, men siden er haven vokset og har i dag udviklet sig til et
haveanlæg i særklasse.
Haven er åben for besøg fra 1.maj til 30.sept. mellem kl.10 og kl. 17 alle dage.
Nærmere oplysninger:
Tambours Have: Bredmosevej 21, 6800 Varde. Tlf.: 75298324
www.Tambour.vardekommune.dk
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Nørholm Hede:
Den fredede Nørholm Hede er en stor, sammenhængende hede af national
betydning. Heden ligger som en samling af tørre og våde arealer. På heden
findes spredte partier med indlandsklitter. Grænser op til Nørholms
bygninger, Nørholm Vandmølle og Varde Å mod nord.
Spændende og interessant område til den lidt længere vandre- eller cykletur.
Ligger ca. 3 km fra Rolandhytten. Se kort i hyttens mappe.
Nærmere oplysninger:
Google: Nørholm Hede

Nørholm Vandmølle:
Nørholm Vandmølle, der er anlagt ca. 1406, ligger tæt ved Nørholm Gods.
Bygningens nuværende udseende går tilbage til 1792. Absolut et besøg værd.
Nærmere oplysninger:
Nørholm Vandmølle: Stokkebrovej 1, 6800 Varde.
Google: Nørholm Vandmølle

Museet for Varde By og Omegn:
Varde Museum byder på en perlerække af spændende udstillinger spredt ud
over hele Varde Kommune. Bl.a. Danmarks første Andelsmejeri i Hjedding,
Skolemuseum i Hodde, Artillerimuseet i Varde, Frello-udstillingen i Varde,
Tirpitzstillingen i Blåvand o.s.v.
Museet tilbyder ligeledes rundvisninger for grupper efter aftale.
Nærmere oplysninger:
www.VardeMuseum.dk
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Varde Svømmehal og Fritidscenter.
I Varde Svømmehal er der aktiviteter for hele familien. 60 meter lang
vandrutschebane, 25 meter bassin med 1 og 3 meter vipper. Og for de yngste
babybassin med vandlegetøj.
Nærmere oplysninger:
Varde Fritidscenter: Lerpøtvej 55, 6800 Varde. Tlf.:75212266
www.Vardefritidscenter.dk

Tur til Vesterhavet:
Blåvand – Vejers – Henne. Ca. 40 km fra Rolandhytten.
En oplagt heldagstur med madpakken i bus eller på cykel. En frisk dukkert i
bølgerne, en spadseretur på stranden eller et besøg i Blåvand Fyr med den
storslåede udsigt.
Nærmere oplysninger:
Google: Blåvand Strand - Vejers Strand - Henne Strand

Filsø:
Et enestående stort naturområde med et søareal over 900 ha. Udsigtstårne,
rigt fugleliv og spændende fauna. Altid et besøg værd året rundt.
Nærmere oplysninger: www.avjf.dk
Se kort i hyttens mappe.

Blåvand Zoo.
Lille Zoologisk Have med mange klappedyr. Geder, kaniner, heste, grise,
æsler og marsvin samt en række eksotiske dyr bl.a. kænguruer, zebraer og
aber.
Nærmere oplysninger:
Blåvand Zoo: Øster Hedevej 1, 6857 Blåvand. Tlf.: 75279177
www.blaavandzoo.dk
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