Shelters
Der er tre shelterpladser - den ene med
plads til 5-6 personer de to andre til hver
10-12 personer. Pladserne skal bookes
enkeltvis på www.nst.dk.
Grejbank
Foreninger og institutioner kan få adgang
til at låne båludstyr, forskelligt undersøgelsesgrej samt trækvogne. Udlån sker ved
henvendelse til Naturstyrelsen Trekantsområdet - tre@nst.dk.
Mødelokale
Et mødelokale med plads til 50 personer
samt adgang til køkken og toiletter kan
lejes til møder, seminarer, events, workshops m.m. Kirstinelyst udlejes ikke til
fester og familiesammenkomster.
Prisen er 1200 kr. pr. dag, og booking sker
ved henvendelse til Naturstyrelsen Trekantsområdet - tre@nst.dk.

Velkommen til Naturrum Kirstinelyst
Naturrum Kirstinelyst er porten til spændende
oplevelser på Randbøl Hede. Stedet er et formidlingscenter, der med en række faciliteter
skaber rammen for et spændende besøg på
Randbøl Hede. På Kirstinelyst finder du:
•
landskabsudstilling
•
møde-/undervisningslokale
•
bænke, borde og udekøkken
•
adgang til vand og toiletter
•
shelters og hestefolde
•
grejbank
Du finder Naturrum Kirstinelyst på kanten af
Randbøl Hede, ca. en kilometer syd for landsbyen Frederikshåb. Sydtrafik busrute 166,
Kolding-Billund, har stoppested i Frederikshåb.
Adressen på Naturrum Kirstinelyst:
Frederikshåbvej 41
7183 Randbøl

Trekantsområdet
Førstballevej 2
7183 Randbøl
Tlf. 72 54 30 00
www.nst.dk/kirstinelyst
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Bookning af faciliteter:

Naturrum Kirstinelyst
Porten til Randbøl Hede

Tekst

Landskabudstilling
I udstillingen bliver du klædt på til aktiviteter
og oplevelser på heden. Du kan også få viden
om hedens landskab, natur og kulturhistorie.
Udstillingen er åben dagligt i tidsrummet
08.00-20.00.
Udendørs faciliteter
Udenfor findes et overdækket areal. Her er
langborde, grill og udekøkken med adgang til
brænde, vand og toiletter, som frit kan benyttes døgnet rundt.
Shelters og rytterfaciliteter
Der er adgang til tre shelterpladser med tilsammen fem shelters. Hver shelter har plads
til 5-6 personer samt bålplads med grill. Det er
gratis at overnatte, men shelters skal bookes i
forvejen.
Der er desuden rytterfaciliteter med hestefolde med elhegn og adgang til vand. Disse
faciliteter kan frit benyttes og skal ikke bookes.
Stier på heden
Fra Kirstinelyst udgår tre afmærkede stier, som
alle slutter ved Kirstinelyst igen. Den røde sti
er 1 kilometer lang, mens den gule sti er 3,5
kilometer. Den blå sti er cirka 10 kilometer, og
her får man et godt indtryk af heden. Stien
fungerer også som riderute og forbindes med
rideruten i Frederikshåb Plantage, så det giver
i alt 22 km sammenhængende riderute.
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