
Her har vi samlet en lille buket af turforslag. De er tænkt som inspiration og forslag og har 

du spørgsmål eller brug for mere information hjælper vi hjertens gerne, ligesom du er meget 

velkommen til at gå på opdagelse i vores nye Travel Trade univers på vores hjemmeside  

www.visitnordsjaelland.com

Alle veje fører til Kongernes Nordsjælland

Shakespeare i Nordsjælland
Frederik II’s fester på Kronborg var berømte over hele Europa. Alle 

ville deltage, og vi mistænker, at det var derfor Shakespeare lod sit 

måske mest berømte skuespil udspille sig netop her. I dag vil alle også 

gerne spille Hamlet ved det smukke renæssanceslot, og på selve slot-

tet kan man hvert år opleve Hamlet Live. Det er Shakespeare fortolk-

ninger, hvor alle kan være med.

VI ANBEFALER

Frokost i Helsingør efterfulgt af tid på egen hånd til shopping. Særrund-

visning på Kronborg evt. inkl. Hamlet Live, kaffe på Strandvejsristeriet og 

derefter til hotel for aftensmad og overnatning. Under middagen intro-

duktion til aftenens forestilling ved Hamlet Scenen. Efter morgenmad og 

check ud evt. guidet rundtur i Helsingørs middelalderby.

Den Danske Riviera
... er andet end kridhvidt sand, krystalblåt vand og milevid udsigt over 

havet. Det er også Danmarks første reelle kystferiedestination, det er 

autentiske små fiskerlejer, strømlinede badebyer, kunstmuseer, klas-

siske badehoteller og spisesteder, der disker op med alt godt fra det 

Nordsjællandske spisekammer.

VI ANBEFALER

Via Odsherred til Rørvig og overfart med den lille Rørvig-Hundested 

færge. Frokost på Hundested Havn og tid til at opleve atmosfæren og 

evt. Sandskulptur Festival. Videre til Gilleleje og evt. en tur på Kierke-

gaard Stien. Derfra langs kysten til Tegners Museum, hvor der også 

drikkes kaffe. Turen slutter i Hornbæk med fællesspisning på Hotel 

Hornbækhus og evt. overnatning. Kan forlænges til Helsingør

Jul i Kongernes Nordsjælland
Julen i Nordsjælland er noget helt særligt, og det bugner af 

 jule markeder, nisser og stemning. Hver weekend i advent bliver  

Kronborg omdannet til det smukkeste juleslot, hvor der kan  

købes gaver til alle og i alle størrelser, og ude i landet sælger 

 gårdbutikkerne lokale økologiske delikatesser.

VI ANBEFALER

Først stop på Esrum Kloster, hvor der blandt meget andet er 

 mulighed for at købe den berømte klosterøl. Derfra videre  

langs kysten, hvor der stoppes undervejs for frokost. Turen  

afsluttes på Kronborgs Julemarked evt. inkl. tid til shopping  

på egen hånd i Helsingørs middelalderby.



Tre slotte på stribe
Der er en grund til at det hedder Kongernes Nordsjælland. Intet andet 

sted i Danmark finder man så mange slotte på så koncentreret et 

område. Er man til den historiske vinkel kan man starte på Gurre Slots-

ruin, hvor Valdemar Atterdag døde og ende ved Fredensborg, hvor 

kongefamilien stadig residerer, men man kan også vælge renæssan-

cen som tema og gå på opdagelse på Frederiksborg og Kronborg Slot.

VI ANBEFALER

Først besøg på Frederiksborg Slot med havevandring og måske orgel-

koncert, der finder sted hver torsdag. Derfra over Fredensborg til Fre-

densborg Slotshave. Om sommeren er der guidede ture inde på slottet 

og i den private have. Frokost på Restaurant Skipperhuset ved Esrum 

Sø. Dagen afsluttes med Kronborg Slot.

Hundested og Knud Rasmussens Hus
Fra fiskeri- til oplevelseshavn. Med respekt for det autentiske havnemiljø 

har Hundested Havn udviklet sig til et hipt miljø, hvor kreativiteten og de 

små, interessante butikker blomstrer. Læg dertil en sandskulpturfestival, 

der virkelig er et besøg værd, og Knud Rasmussens Hus, der måske er 

 Danmarks smukkest beliggende museum, og dagsprogrammet er perfekt.

VI ANBEFALER

Besøg Knud Rasmussens hus og hør historien om Danmarks mest 

berømte polarforsker. Derefter videre til Hundested for frokost på 

Halsnæs Bryghus. Tid på egen hånd til at opleve det ”nye” havnemiljø 

før der er besøg med evt. rundvisning på Sandskulptur Festivalen. I 

2019 er temaet Mesterværker, og kunstnere er fra hele Europa.  

Følg murstenene
Selv murstenene i Nordsjælland har deres egen historie, og man  

kan faktisk følge deres rejse fra kloster til kongeslot, fra pave til  

konge og dermed mærke suset af 1000 års historie.

VI ANBEFALER

Ankomst Esrum Kloster og frokost efterfulgt af historien om Esrum 

Kloster og historien om Nordens mest betydningsfulde cistercienser-

kloster og reelt et af Nordens største bygningsværker. Det blev imid-

lertid revet ned under reformationen og kongen benyttede derefter 

stenene til at bygge både Kronborg og Frederiksborg Slot. Fra Esrum 

går turen til et af disse slotte for rundvisning og tid på egen hånd.

Kunsten stiger!
Nordsjælland er kendt for sine badestrande, slotte og fantastiske natur, 

men her er også et rigt kulturliv. De fleste kender Louisiana, men møde- 

og konferencestedet Konventum ved Helsingør er et lille mini-Louisiana 

med Danmarks største private kunstsamling og Tegners Museum og 

Nivaagaards Malerisamling er andre, små perler.

VI ANBEFALER

Om eftermiddagen ankomst til Konventum og eftermiddagskaffe.  

Privat kunstrundvisning med historien bag komplekset og “den stille 

revolution”. Om aftenen middag på Konventum. Efter morgenmaden 

enten besøg på Tegners Museum eller Nivaagaards Malerisamling og 

frokost respektive steder.

Vi hjælper gerne med kontakter, tips og trends. Booking sker til de respektive steder.


