
Cykeltur til Odense t/r
MULIGHED 1: 
DEN DIREKTE VEJ (Vissenbjerg-Odense t/r ca. 35 km)

En cykeltur fra Vissenbjerg til Odense kan gøres meget 
simpelt og sikkert: Find ned på Odense-Middelfartvejen 
(vej nr. 161 ved Vissenbjerg Storkro) og cykl ad cykelstien 
hele vejen mod Odense. Cirka halvvejs mod Odense, efter 
lyskrydset i Blommenslyst, ser du kirkespiret i Odense. Vejen 
til Odense kan ikke være mere direkte!

Fordele ved turen: 
Direkte, hurtig og sikker (cykelsti). Så tag denne vej, hvis du 
ønsker at opleve mest muligt i Odense.

Ulemper ved turen: 
Trafikstøj fra den trafikerede Odense-Middelfartlandevej.

Hent kortet online:
Google Map: https://drive.google.com/
open?id=1RvmQHnMSvq08VFYVz4uzXhg8jdYJc-
TeE&usp=sharing

Hjemturen kan tages ad den skiltede cykelrute 75. Ved 
Frøbjerg Bavnehøj (Fyns Højeste punkt 131 m.o.h.) skal du 
fange rute 79 (mod Langesø), så kommer du retur til Oden-
se-Middelfart vejen og følger landevejen (nr. 161) ad 
cykelstien ca. 1,6 km., så er du retur ved Vissenbjerg  
Storkro.  
 
Fordele ved turen:  
Stille kommuneveje og noget nedlagt jernbane-sti giver 
gode naturoplevelser og rimelig tryg cy¬kel¬tur. Man kan 
også hele vejen følge skiltede cykelruter, (nr. 79, 6 og 75) – 
dog ikke nr. 75 hele vejen hjem, hvis man vælger en kortere 
rute hjem fra Odense

Ulemper ved turen:  
Hvis hensigten er at opleve mest muligt i Odense, så bør 
man overveje den hurtigste cykelvej til Odense  
(”MULIGHED 1” ovenfor) 

Hent kortet online: 
Google Map: https://drive.google.com/open?id=1iiG-TE-
QcsUblfxQmeVx8JTFLTWBNEySc&usp=sharing
 

MULIGHED 3:
En lille afkortning af mulighed 2.
OBS! Ønsker du en lidt kortere vej hjem fra Odense, så gør 
følgende: 
Følg cykelrute nr. 75 ud af Odense City. I byens udkant 
passerer du ringvejen (Ring O2). I Roerskov Havekoloni skal 
du finde Odense Friluftsbad og jernbanelinien Odense-Mid-
delfart. Fortsæt fra Friluftsbadet (på din venstre hånd) og 
jernbanelinien (på din højre hånd) ligeud. Nu får du jernba-
nelinien på din ene side og golfbane på den anden side af 
en ok grussti. Grusstien ophører ved Bavnedamvej, hvor du 
skal holde t.h. og 
cykle hen over jernbanebroen og fortsætte til T-krydset på 
Elmelundsvej. 
Cykl t.v. Anden vej på højre hånd er Fårebjergvej. Følg 
vejen, og du havner på Odense-Middelfart landevejen (vej 
161), hvor du cykler t.v. retur til Vissenbjerg.

Hent kortet online: 
Google Map: https://drive.google.com/open?id=1cI3m-
dzGUPEP54JUC7TrwrWszroWlZZhE&usp=sharing

Info
Læs mere på VisitAssens.dk, find os på Facebook 
og bliv inspireret på Instagram #VisitAssens.

MULIGHED 2: 
Små omveje mod Odense, ad skiltede cykelruter (nr. 79, 
6 og 75); samlet længde ca. 45 km.
Fra Vissenbjerg Storkro cykler du ned på Odense- 
Middelfart-vejen (vej nr. 161). Cykl 500 m., drej af t.v., 
følg Hestehavevej. Nu er du på den skiltede cykelrute nr. 
79. Ad stille kommuneveje cykler du nu ud til Langesø, en 
smuk sø med godset Langesø, som er kendt for juletræspro-
duktion, og årlig messe i efteråret for fagfolk, som har med 
juletræer og gran-produktion at gøre. Langesø er også et 
yndet udflugtsmål for odenseanere, både sommer og vinter. 
Ved Langesø slutter cykelrute nr. 79. Til gengæld fører 
den over i den skiltede cykelrute nr. 6. Følg den t.h. mod 
Odense. Lidt længere indad mod Odense (i Korup) er cy-
kel-ruten på ”Langesø-stien”, en skøn, nedlagt jernbanelinie 
(Odense-Brenderup), som er i ”Guds fri natur”, borte fra 
biltrafik mv. Cykelrute 6 fører dig til Odense City (Oden-
se Banegårds Center), hvor du har ”Byens Bro”, som fører 
over jernbaneterrænet ned til Odense havn med f.eks. det 
besøgsværdige Nordatlantisk Hus. (Vil du evt. lidt længere 
på cyklen, kan en cykeltur fra Odense havn til Stige (og 
evt. længere) anbefales. Hold dig på den vestlige side af 
Odense havn (skiltet cykelrute nr. 32), så får du også ”Guds 
fri natur” så langt, som øjet og kræfterne rækker. 

 
 

Cykelruten er udarbejdet i et samarbejde mellem: Vissenbjerg Storkro, Terrraiet Vissenbjerg, Jørgen Bjerring - Magtenbølle, Lokalrådet Vissenbjerg og VisitAssens.
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Kort - Odense (mulighed 1)

Direkte rute Vissenbjerg -l Odense ca 30 km

Unavngivet lag

Rutevejledning fra Vissenbjerg
Kirke til 2th,, Østre Stationsvej 33,
5000 Odense, Danmark

Vissenbjerg Kirke

2th,, Østre Stationsvej 33,
5000 Odense, Danmark

Unavngivet lag

Kort: Google My Maps



Kort - Odense (mulighed 2)

Vissenbjerg Odense 2 ca. 50 km

Unavngivet lag

Vissenbjerg Kirke

Rutevejledning fra Vissenbjerg
Kirke til Søndersøvej (Assens
Kommune), 5492 Vissenbjerg,
Danmark

Vissenbjerg Kirke

Østre Stationsvej 33, 5000
Odense, Danmark

Sanderumvej 137, 5250
Odense, Danmark

Søndersøvej (Assens
Kommune), 5492 Vissenbjerg,
Danmark

Unavngivet lag

Unavngivet lag

Kort: Google My Maps



Kort - Odense (mulighed 3)

Vissenbjerg Odense 3 kortere hjemtur ca. 43 km

Unavngivet lag

Vissenbjerg Kirke

Rutevejledning fra Vissenbjerg
Kirke til Østergade 2, 5492
Vissenbjerg, Danmark

Vissenbjerg Kirke

Østre Stationsvej 10, 5000
Odense, Danmark

Østergade 2, 5492
Vissenbjerg, Danmark

Unavngivet lag

Unavngivet lag

Unavngivet lag

Kort: Google My Maps


