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Nyttige og praktiske informationer om Vingsted jernalder 

Inden mit besøg Kontaktinformation Praktiske informationer Sådan finder jeg vej 

Inden mit besøg i Vingsted 
jernalder, har jeg mulighed 
for at forberede mig på 
turen. 
 
I informationsboksene på 
denne side, kan jeg finde 
hjælpsomme informationer 
til forberedelse af mit besøg. 

Vingsted jernalder 
 
Skyttevej 12 
 
7182 Bredsten 
 
Tlf. 76 81 31 00 
 
museerne@vejle.dk 

På Vingsted jernalders 
hjemmeside kan jeg finde 
praktiske informationer 
vedrørende mit besøg.  
 
Jeg kan komme til Vingsted 
jernalders hjemmeside her: 
 
www.vejlemuseerne.dk/beso
eg-os/vingsted-jernalder/ 

Hvis jeg skal tage offentlig 
transport til Vingsted 
jernalder, kan jeg lave en 
rejseplan for turen dertil og 
hjem igen. Jeg kan lave 
rejseplanen her: 
www.rejseplanen.dk. 
 
Der er gratis parkering ved 
museet, hvis jeg kommer i bil.  
 
 

 

Billetsalg Garderobe 
Hvor kan jeg finde hjælp og 
spørge om information? 

Toiletter 

Der er gratis entré i Vingsted 
jernalder og de øvrige af 
VejleMuseerne. 

Der er ingen indendørs 
opholdsrum og heller ingen 
garderobe- eller 
opbevaringsfaciliteter i 
forbindelse med Vingsted 
jernalder. 
 

Hvis jeg ikke møder ansatte i 
Vingsted jernalder og har 
spørgsmål eller behov for 
hjælp, så kan jeg kontakte 
VejleMuseerne på tlf. 76 81 
31 00 eller 
museerne@vejle.dk i 
almindelig åbningstid. 
 

Der er en toiletbygning ved 
indgangsområdet. 
 

 

Hvor kan jeg spise, hvis jeg 
bliver sulten? 

Hvor kan jeg slappe af og 
finde ro? 

Hvornår er der færrest 
besøgende og mest roligt? 

 

Der er borde og bænke ved 
parkeringsområdet, hvor jeg 
kan nyde medbragt mad og 
drikkevarer. 
 
Der er også bænke, men ikke 
borde flere steder inde i 
Vingsted jernalder. 
 
Der er ikke mulighed for at 
købe mad, drikkevarer eller 
andet. 
 

Vingsted jernalder dækker et 
stort område og mange 
steder er det muligt at finde 
ro. 
 
Der er bænke og borde ved 
parkeringsområdet og bænke 
ved Vorbassehuset, 
Steppinggården, Overbygård 
og Hoddehuset. 
 
 

Da området er stort, vil der 
altid være god plads og rolige 
steder. 
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