Vejviser – World Cup-finale i bueskydning
I de kommende år sker der store forandringer i Odense. Byen er i gang med at udvikle sig fra en stor by i
Danmark til en rigtig dansk storby. Derfor vil gæster udefra opleve byggekraner og gravemaskiner i arbejde flere
steder i byen.
Der bliver investeret mere end 30 milliarder kroner i Odense over de kommende år, hvor både Odense Kommune,
Region Syddanmark og en række private investorer og kapitalfonde deltager i byudviklingen.
Blandt andet er Thomas B. Thriges Gade blevet lukket af for trafik for at skabe en helt ny, bilfri bydel i Odense C.
Her bygges også det nye musik- og teaterhus, Odeon, der bl.a. skal huse Odense Teater og Syddansk
Musikkonservatorium & Skuespillerskole. Med indvielsen af Odins Bro er Ring 2-omfartsvejen i Odense komplet,
og der er dermed mulighed for at finde nye veje i bil udenom centrum.
Nogle af de veje, en GPS vil vælge til Kongens Have i Odense, kan være lidt uhensigtsmæssige at følge for tiden,
og det anbefales derfor at følge nedenstående anvisninger.

Tog:
Kongens Have ligger lige foran banegården. At tage toget er derfor en rigtig let måde at komme frem på.

Banegården er markeret i den røde cirkel

I bil fra vest:
Tag afkørsel 53 Odense V (Blommenslyst), og kør af Middelfartvej mod Odense C. Der er vejarbejde på Middelfartvej
efter Bolbro, som kan forsinke transporttiden en smule. Drej til venstre ad Vestre Stationsvej og fortsæt ad Østre
Stationsvej, indtil Kongens Have kommer på højre hånd. Slutikonet på nedenstående billede angiver Kongens Have.

I bil fra øst:
Tag afkørsel 48, Tietgenbyen, og kør ad Niels Bohrs Allé mod Østre Ringvej. Tag første afkørsel i rundkørsel mod
Nyborgvej og fortsæt ad Nyborgvej mod Odense C. Drej til højre ad Frederiksgade, og fortsæt ligeud mod
Banegårdscentret, indtil Kongens Have kommer på venstre hånd. Slutikonet på nedenstående billede angiver Kongens
Have.

Parkering:
Der er masser af parkeringsmuligheder omkring Kongens Have – dog mest betalingsparkering. Vi anbefaler de store
parkeringspladser angivet i de røde cirkler nedenfor, men alternativt kan der parkeres tættere på eventsitet på nogle af de
mindre pladser. Alle markerede pladser ligger i en radius af 500 meter til Kongens Have.

