
June 1.-September 1., 10 Am.-18 Pm. 

June 1.-September 1., 10 Am.-18 Pm. 

 in weekends, on all major beaches

 in weekends, on all major beaches

June 28.-August 12., 10 Am.-18 Pm.

June 28.-August 12., 10 Am.-18 Pm.

every day, on all beaches

every day, on all beaches

for more information www.livredningstjenesten.dk

www.livredningstjenesten.dk

Lifeguard on duty

MARITIME MUSEUM OF DENMARK

Ny Kronborgvej 1, DK-3000 

Helsingør, tel. (+45)  49 21 06 85

www.mfs.dkOnce you move down the sloping 

bridges, a world full of maritime sto-

ries and adventures will reveal itself.

Hotel Villa Brinkly
Strandvejen 258 · DK-3070 Snekkersten

Tel. (+45) 38 10 59 90 · www.brinkly.dk

CAFE CHAPLIN Kampergade 3
DK-3000 Helsingør

Tel. (+45) 70 70 15 48
www.cafechaplin.dk

Drop by and try the city’s best 

brunch.
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RUDOLPH TEGNERS 

MUSEUM OG STATUEPARK

Museumsvej 19, DK-3120 

Dronningmølle
Tel. (+45) 49 71 91 77

www.rudolphtegner.dk
Sculpture, nature and architecture.
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MACHINESTHAT CHANGED 
THE WORLD

FABRIKSVEJ 25 . 3000 HELSINGØR . TEKNISKMUSEUM.DK

2

1

HOTEL SKANDIA
Bramstræde 1 DK-3000 Helsingør

Tel. (+45) 49 21 09 02
www.hotelskandia.dk

Cozy family-run hotel in Hel-

singør’s historic town center.

11

OUTDOOR SEASON
Stjernegade 4C, DK-3000 

Helsingør, tel. (+45) 49 20 21 27

www.outdoorseason.dk
We have a wide range of 

quality brands and outdoor 

equipment.

BORGERKROEN
Strandgade 75, DK-3000 

Helsingør, tel. (+45) 49 21 17 83

www.spiseliv.dk/borgerkroen

Classic open sandwiches, beer 

and aquavit can be enjoyed inside 

or out on our summer terrace. 
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ASIA HOUSE Bjergegade 22B 
DK-3000 Helsingør 

Tel. (+45) 49 22 56 88  

www.asiahouse.dk
Classic Chinese courses, buffet, 

sushi, ice cream, tea and coffee.
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BISTRO FRANCOPHILE

Stengade 81 st. th., DK-3000 

Helsingør, tel. (+45) 40 46 87 67

www.francophile.dk
Cozy bistro by the waterfront. 

Classic french cuisine, with a 

pinch of the world.
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HELSINGØR CITYCENTRE

Stürups Plads 1 
DK-3000 Helsingør

www.helsingorbycenter.dk

Shopping Mall with 25 shops, 

open weekdays 10-19 and week-

ends 10-16. 3 hours free parking.

10

1 ticket, 4 museums, 45 DKK, children free

VærftsmuseetBymuseetSkibsklarerergaarden

FlynderupgårdMuseerne Helsingør · Tel. (+45) 49 28 18 00

www.museernehelsingor.dk

4

Citymap 2019

FREE

Helsingør

www.kronborg.dk

KRONBORG
 Expierences for a whole day

HOLGER DANSKE BAR

Stengade 68, DK-3000 Helsingør

www.holgerdanske.info

Tel. (+45) 49 21 14 42
Bar and live music in the town’s 

renaissance basement, Thurs-

day-Saturday
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Hotel Sleep2Night · Industrivej 19 · DK-3000 Helsingør

Tel. (+45) 49 27 01 00 · www.sleep2night.com Experience Øresund close by

Øresundsakvariet · Strandpromenaden 5  

DK-3000 Helsingør · www.oresundsakvariet.ku.dk

LORENZOS IS BALLADE

Stengade 10, DK-3000 Helsingør

@lorenzosisballade
Genuine Italian gelato from 

Tuscany, milkshakes, ice coffee 

and a mecca of organic italian 

fi ne food. 

RÅDMAND DAVIDS HUS

Strandgade 70
DK-3000 Helsingør

Tel. (+45) 49 26 10 43
Light courses. Cosy café. In the 

summer we serve outside in 

our courtyard.

Konventum • Helsingør • konventum.dk

World re-known 
Danish design, art 
and architecture 

Hotel / Functions / Conferences

Den grønne vej til Sverige.

LAGONI COFFEESHOP

Svingelport 3, Simon Spies Plads 

DK-3000 Helsingør
Tel. (+45) 22 49 42 49

www.lagonikaffebar.dk
Coffee and tea that tastes, free 

wifi  and an oasis of a courtyard. HOTEL HAMLET
Bramstræde 5 DK-3000 Helsingør

Tel. (+45) 31 25 20 20
booking@hotelhamlet.dk

“To serve or not to serve” – 

“We serve”
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SUNDBUSSERNE
Færgevej 24 DK-3000 Helsingør

Tel. (+45)  53 73 70 10

www.sundbusserne.dk 
Departure every hour (daytime) 

to Helsingborg with MS Pernille.

HELSINGØR CAMPING 

& VANDRERHJEM/HOSTEL

Tel. (+45) 49 28 49 50
www.helsingorcamping.dk

www.danhostelhelsingor.dk

Cottage, room or own tent and 

caravan. Private beach.
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www.hamletscenen.dk
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ELSINORE

VISITNORDSJÆLLAND 

Stengade 72 

3000 Helsingør 

Tlf. (+45) 49 21 13 33 

info@visitnordsjaelland.com 

www.visitnordsjaelland.com

Om VisitNordsjælland
VisitNordsjælland er et destinationsselskab ejet af fem kommuner; 

 Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, og Hillerød, og vi er sat i 

verden for at udvikle og markedsføre turisme i disse fem kommuner, 

hvilket vi gør under de to brands Kongernes Nordsjælland og Den 

Danske Riviera.

Vi arbejder både på tværs af kommunegrænser og på tværs af mål-

grupper og vi er en non-profit organisation. Vores styrke er vores 

store lokalkendskab og vi gør os meget umage for hele tiden at være 

ajour med alt, hvad der rører sig over hele destinationen. 

Vores hjemmeside www.visitnordsjaelland.com besøges hvert år af 

en lille million, og i 2019 lancerer vi her et helt særligt Travel Trade 

univers, hvor vi håber, at du som professionel arrangør kan finde 

alle de oplysninger og den inspiration, du måtte behøve. 

Vi deler også gerne ud af vores trykte materiale såsom vores  magasin 

eller vores kort, der findes i flere sprogudgaver.  Måske har du også 

lyst til at modtage vores kommende branche nyhedsbrev, som også 

går i luften i løbet af 2019. Det tilmelder du dig på Travel Trade sitet.

Finder du ikke lige det, du søger på sitet eller har du brug for yderli-

gere tips og trends, er du mere end velkommen til at skrive til os på 

info@visitnordsjaelland.com, og vi inviterer også meget gerne på et 

studiebesøg.

Vi glæder os til at høre fra dig!

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

tage, og måske var det derfor, at Shakespeare lod sit måske mest berømte 

skuespil udspille sig på netop her. I dag kan man hvert år opleve Hamlet 

Live på Kronborg og Shakespeare Festival ved slottet om sommeren.

VI ANBEFALER

•  Besøg i Helsingør med eller uden overnatning og “Elsinore Walk”.

•  Rundvisning på Kronborg, der kan skræddersys.

•  Optakt til forestilling v/ Hamlet Scenen under Shakespeare Festival.

Spa og Wellnes på Den Danske Riviera
En dag på Den Danske Riviera kan nu også kombineres med nogle af 

Danmarks bedste spasteder og selvfølgelig shopping og kulturoplevelser.   

Perfekt til vinterbadere, der også holder af saunagus.

VI ANBEFALER

•  Marienlyst Strandhotel i Helsingør

•  Comwell Hotel i Snekkersten

•  Kurbadet i Hornbæk i kombination med Hotel Bretagne eller Hotel 

Hornbækhus 

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

•  Esrum Kloster, nordens største Cistercienserkloster, og port til Natio-

nalpark Kongernes Nordsjælland

• Gjethuset 

• Kronborg Slot

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 Slotsruin, hvor 

Valdemar Atterdag døde og ende ved Fredensborg, hvor kongefamilien 

stadig residerer, men man kan også vælge renæssancen som tema og gå 

på opdagelse på Frederiksborg og Kronborg Slot.

VI ANBEFALER

• Frederiksborg Slot, Kronborg Slot og Fredensborg Slot

• Restaurant Skipperhuset i Fredensborg

• Gurre Slotsruin

Tid til fordybelse
Årets nyhed i Nordsjælland er den helt nye interaktive 

vandrerute ved Gilleleje – Kierkegaard by Nature. Her 

kan man – bogstaveligt talt – gå i den berømte filosofs 

fodspor samtidig med man via en app får stillet eksi-

stentielle Kierkegaard spørgsmål. Det er den første af 

sin slags i verden, og spørgsmålene er versioneret i syv 

forskellige sprog. 

VI ANBEFALER

•  Gilleleje Havn for både oplevelser og spisning.

•  Refugium Smidstrup Strand, som mødested eller 

 overnatning uden fjernsyn 

•  Hotel Gilleleje Strand eller Gilleleje Badehotel

•  www.walktoexplore.com

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 faktisk et lille mini Louisiana 

med Danmarks største private kunstsamling og Tegners 

Museum og Nivaagaards Malerisamling er andre små 

perler.

VI ANBEFALER

•  Kunstrundvisning på Konventum evt. inkl. overnatning

•  Tegners Museum – måske på cykel fra Konventum

•  Albi’s kaffebar i Hornbæk til ”pit-stop”.

• Nivaagaards Malerisamling

• Munkeruphus

Fra industri til oplevelsesøkonomi
Frederiksværk og Hundested Havn repræsenterer på hver 

sin måde overskriften, og i dansk stålindustris vugge er 

stålvalseværket stadig i gang 24 timer i døgnet og nu 

åbent for guidede ture. Det er Hundested Havn også, der 

har transformeret sig selv fra hendøende fiskerihavn til 

et blomstrende og kreativt kunsthåndværkermiljø.

VI ANBEFALER

•  Dansteel A/S i Frederiksværk

•  Halsnæs Bryghus 

•  Sandskulptur Festival

•  Knud Rasmussens Hus

VELKOMMEN I
KONGERNES 
NORDSJÆLLAND

Mere inspiration At være først  
med det nyeste
Tilmeld dig vores Travel 

Trade nyhedsbrev og mod-

tag løbende nyheder om 

nye oplevelser, hoteller og 

events. Du tilmelder dig via 

vores Travel Trade site.

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



Kongernes  
Nordsjælland og 
Den Danske Riviera

Den D
anske Riviera

Den Danske Riviera

Kullaberget

KØBENHAVN

Det er ikke tilfældigt, at Nordsjælland blev kongernes foretrukne legeplads, og at det var her, 

Søren Kierkegaard og en lang række kunstnere blev inspireret til at tænke, digte, skrive og 

komponere. Det er heller ikke tilfældigt, at Den Danske Riviera blev Danmarks første reelle 

kystferiedestination. Her er stemning, slotte, shopping, klostre og alsidig natur og her er lidt 

højere til loftet med plads til begejstring og store tanker.

I dag er der stadig tale om en destination med både tid til fordybelse, fred og ro, men i høj grad også 

en destination med kosmopolitisk islæt. Her er verdensberømte kulturinstitutioner som Louisiana. 

Her er to UNESCO verdensarvsteder og her er nationalpark. Her er autentiske badebyer og så er her en 

begivenhedskalender med alt fra Shakespeare Festival til Musik i Lejet. Læg dertil, at det hele kan nås 

på mindre end en time fra København og lufthavnen, og at her også er helt unikke mødesteder, så bliver 

det ikke meget bedre.

Med denne folder får du hermed en smagsprøve på nogle af de ting, som  

Kongernes Nordsjælland og Den Danske Riviera kan tilbyde.
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Kongernes Nordsjællland byder selvfølgelig på et hav af overnatningsmuligheder, spise-

steder og lokale gårdbutikker. Her er alt fra B&B til bade- og spahoteller og vi hjælper 

meget gerne med at finde lige præcis det, der passer til dine gæster. I første omgang kan 

du gå på opdagelse i det store udvalg på vores hjemmeside www.visitnordsjaelland.com. 

Her finder du også vores Travel Trade site, hvor vi hele tiden opdaterer med det sidste nye.

Udover et væld af oplevelser, byder Kongernes Nord-

sjælland også på et væld af både interessante og 

unikke mødesteder. Du kan leje dit eget slot, dit helt 

eget hotel eller du kan holde møde i internationalt 

farvand eller på et refugium, hvor der ikke er fjern-

syn. Vi har samlet nogle af de bedste mødesteder i 

et netværk, hvor de alle samarbejder på tværs, og du 

kan se dem her: www.unikkemoedesteder.dk

At bo og spise godt

At mødes i Nordsjælland

HUNDESTED HAVN

Fra fiskeri- til oplevelseshavn. 

Med respekt for det autentiske 

havnemiljø har Hundested Havn 

udviklet sig til et hipt miljø, hvor 

kreativiteten og de små interes-

sante butikker blomstrer.  

visitnordsjaelland.com

1

FREDENSBORG SLOT

Den kongelige families sommer-

hus og ramme for store familie-

begivenheder. Slottet er åbent 

juli-august, men den smukke 

slotspark med udsigt over Esrum 

Sø er åben hele året.

kongeligeslotte.dk
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KNUD RASMUSSENS HUS

Måske Danmarks smukkest 

 beliggende museum for Danmarks 

mest berømte polarforsker.  

Skiftende udstillinger og private 

foredrag kan bookes.

knudrasmus.dk

2

M/S MUSEET FOR SØFART

Museet fortæller ikke alene stem-

ningsfuldt historien om Danmark 

som en af verdens største søfarts-

nationer, det er også et stykke arki-

tektur historie om forvandlingen af 

en dok, tegnet af BIG Group og Bjarke 

Ingels. mfs.dk
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ESRUM KLOSTER

Engang Nordens største kloster  

og under pavens beskyttelse. Under 

reformationen leverandør af mur-

sten til blandt andet Kronborg og i 

dag levende historie med udstillin-

ger, gårdbutik, café og aktiviteter.

esrum.dk
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RUDOLPH TEGNERS  

MUSEUM OG STATUEPARK

Særpræget og anderledes, men også 

en fantastisk oplevelse. I hovedbyg-

ningen findes over 300 værker, men 

statueparken er ligeså spændende 

at besøge. Her kan også arrangeres 

foredrag og særrundvisninger.

rudolphtegner.dk
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NIVAAGAARDS MALERISAMLING

En lille perle af et museum, der 

udsprang af en dansk families 

kærlighed til kunst og fædreland 

og hvor man kan opleve en ægte 

Rembrandt og en usædvanlig fin 

samling af dansk guldalderkunst.

nivaagaard.dk
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KRONBORG SLOT

Berømt i hele verden som Hamlets 

Slot og berømt i hele Danmark som 

hjemsted for Holger Danske, ligger 

dette smukke renæssanceslot på 

kanten af Øresund. Er optaget på 

UNESCOs Verdensarvliste.

kronborg.dk
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LOUISIANA  

MUSEUM OF MODERN ART

Danmarks nok mest berømte 

kunstmuseum, hvor moderne 

kunst, arkitektur og skulpturer 

mødes i skiftende udstillinger.

louisiana.dk
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HELSINGBORG

En destination – to lande, og man 

kan ovenikøbet holde møde omborg 

på ForSeas færger undervejs.  

Besøg eksempelvis blomsterslottet 

Sofiero eller Kullaberget.

visithelsingborg.com
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KIERKEGAARD BY NATURE

Verdens første interaktive,  

filoso fiske vandrerute på præcis  

den sti, hvor Kierkegaard selv gik  

og tænkte store tanke. Via en app  

stilles eksistentielle spørgsmål  

langs ruten.

kierkegaardbynature.com

4

MUNKERUPHUS 

På Den Danske Riviera mellem 

Gilleleje og Dronningmølle ligger 

dette fine, lille udstillingssted, hvor 

skiftende udstillinger præsenterer 

samtidskunst, arkitektur og design. 

Også fin have med havudsigt.

munkeruphus.dk

FREDERIKSBORG SLOT

Christian IV’s pragtslot er ikke 

alene Nordens største renæssance 

anlæg, det er også national histo-

risk museum med en sublim belig-

genhed på tre holme i slotssøen 

og den smukkeste barokhave.

dnm.dk


