Nyttige og praktiske informationer om Dybbøl Mølle
Inden mit besøg

Kontaktinformation

Praktiske informationer

Sådan finder jeg vej

Inden mit besøg på Dybbøl
Mølle, har jeg mulighed for at
forberede mig på turen.

Dybbøl Mølle

I informationsboksene på
denne side, kan jeg finde
hjælpsomme informationer
til forberedelse af mit besøg.

6400 Sønderborg

På Dybbøl Mølles
hjemmeside kan jeg finde
praktiske informationer
vedrørende mit besøg.
F.eks. om møllens
åbningstider.

Hvis jeg skal tage offentlig
transport til Dybbøl Mølle,
kan jeg lave en rejseplan for
turen dertil og hjem igen. Jeg
kan lave rejseplanen her:
www.rejseplanen.dk.

Jeg kan komme til Dybbøl
Mølles hjemmeside her:
https://1864.dk/dybboelmoelle/

Hvis jeg kommer med bil, kan
jeg finde vejbeskrivelse på
https://maps.google.dk/

Dybbøl Banke 7

Tlf. 74 48 90 00
info@1864.dk

Billetsalg

Garderobe

Jeg kan læse mere om
åbningstider og billetpriser
her:
https://1864.dk/aabningstide
r-priser/

Der er ingen garderobe i
Dybbøl Mølle.

Hvor kan jeg finde hjælp og
spørge om information?
Jeg kan henvende mig i
billetsalget.

Toiletter
Der er en toiletbygning ved
parkeringspladsen, der ligger
lige overfor Dybbøl Mølle.
Der er ikke toiletter inde i
selve møllen.

Hvis jeg ønsker at købe min
billet, før jeg ankommer til
Dybbøl Mølle, kan jeg købe
billetter online her:
https://billet.1864.dk/forside
Billetten gælder kun til
Dybbøl Mølle.

Hvor kan jeg spise, hvis jeg
bliver sulten?
Jeg kan købe is og drikkevarer
i butikken.
Jeg kan nyde medbragt ved
de borde og bænke, der er
findes udenfor møllen.

Hvor kan jeg slappe af og
finde ro?
Der er store, åbne udendørs
områder omkring Dybbøl
Mølle, her kan jeg finde ro og
slappe af.
Det er også opsat borde og
bænke udenfor møllen, så
man kan sætte sig og slappe
af.

Hvornår er der færrest
besøgende og mest roligt?
Der er færrest besøgende lige
efter møllen er åbnet og i
timerne før lukketid.
Der er flest skoleklasser
tirsdag, onsdag og torsdag.
Der er god plads i områderne
udenfor møllen.
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