Kroppedal

Maratonringen

Sengeløse Gadekær

7 km.

Kroppedal Museum ligger ved Ole
Rømers landobservatorium i Vridsløsemagle. Kroppedal er lokalhistorisk museum for Høje-Taastrup og Albertslund
kommuner og er desuden nationalt
museum for dansk astronomihistorie.

Vridsløsemagle
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Sengeløse Gadekær
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21 km

Midt i Sengeløse ligger Danmarks
måske smukkeste rundkørsel – det
gamle, idylliske gadekær. Ikke
langt derfra finder du byens
historiske kirke, hvis romanske
og gotiske byggestil absolut er et
besøg værd.
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Hængekøjer

Gammelsø

Bakkeland

Grillpladser

Petanquebane

Hvis sulten melder sig undervejs på
ruten, er det oplagt at benytte et af
de mange permanente grillsteder til
at stege pølser og koteletter eller
bage snobrød. Du finder bålpladser og grill i Hakkemosen, ved
Snubbekorsskoven og flere steder i
Hedeland.
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Økobasen

Aktivitetsplads

I Hakkemosen ligger Økobasens legeplads,
der består af et stort klatreområde, et
vandlegeområde med pumper og vandrender samt et bakkelandskab, hvor
børnene kan løbe stærkt, gemme sig
eller nyde udsigten.

Golfbane
Cykelpumpe
WC

Det er så umådeligt ærgerligt at punktere, når man
er langt væk hjemmefra.
Derfor er der opstillet cykelpumper adskillige steder
på Maratonringen, således
at man måske kan lave en
hurtig lapning og komme
videre.

Toilet

Vasby Mose
Et oplagt udflugtsmål for florainteresserede. Mosen er det eneste sted i Danmark, hvor
man kan finde melet kodriver og rustsæne. Oplev
også planter med så eksotiske navne som butblomstret siv, kødfarvet gøgeurt, sump-hullæbe, vibefedt
og krognæbstar.

Enghaven i Mølleparken

Veteranjernbane
Den historiske jernbane i Hedeland er Danmarks
længste smalsporede veteranbane. Toget kører hver
søndag i sommerhalvåret og bringer dig direkte til
hjertet af Hedeland. En oplevelse for hele familien.

Bakkeland ved Fløng

Hængekøjer

Ved Fløng Skole bliver der i foråret 2014 etableret et
indbydende bakketerræn med blødt faldunderlag. Her
kan du teste dine evner på cykel, skateboard, rulleskøjter eller løbehjul.

Det er ikke noget mere indbydende end en hængekøje
på en solrig dag – uanset årsstiden. På Maratonringen
finder du hængekøjer ved Selsmosen, Engvadgårdsparken og Snubbekorsskoven.

Ved den gamle bunker i Enghaven er anlagt en træningsbane med
fitnessredskaber, som er velegnede både til børn og voksne. Her
kan man styrke sin kondition, muskelstyrke, smidighed, balance og
koordinationsevne.

