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Velkommen til

Nordsjælland
Vores turistmagasin udkommer i år med
fem forskellige forsider, som viser alt
det, der samler Nordsjælland på tværs
af regionen. Kysten. Naturen. Historien.
Kulturen.
For Nordsjælland byder på ufortyndede
oplevelser og minder, du sent vil glemme.
Her er tid og plads til at nyde livet, til at
blive klogere, til at puste ud, til at tænke
og til at være sig selv. Men tiden står aldrig stille. Nordsjælland åbner for et væld
af oplevelser, aktiviteter og begivenheder
året rundt. Her er både små og store fyrtårne og seværdigheder, der kan gribe alle.
Vi, i VisitNordsjælland, håber du finder inspiration til netop det, der interesserer dig.
Stærk historie og enestående kulturarv
I Nordsjælland kan du bruge dagevis på
de mange spændende museer. Her kommer du tæt på Danmarkshistorien, enestående kulturarv og stærke skæbnebe-
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retninger, der gør indtryk. Nordsjælland
har i århundreder været de danske kongers fristed. Det var her, de gik på jagt,
slappede af og morede sig. De storslåede
kongeslotte tager dig med ind i en verden
af pomp og pragt og byder på dramatiske
fortællinger om storhed og fald.
Et fristed i naturen
I dag er Nordsjælland et fristed for alle
med en enestående og bevaringsværdig
natur, som du nemt kan udforske med
vandrestøvler eller på cykel. På kryds og
tværs af Nordsjælland og i Nationalparken
Kongernes Nordsjælland tager de mange
afmærkede ruter og stier dig gennem skov,
strand, eng, mark og tæt på smukke søer.
Tag teltet og campinggrejet med og få nogle helt særlige naturoplevelser.
Livet på Den Danske Riviera
Langs den 90 kilometer lange kyst med
rene, hvide sandstrande og skønt, klart
badevand er der alle muligheder for at
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boltre sig i bølgerne eller finde ro og
fordybelse. I over 100 år, siden dengang
badedragterne gik til ned over knæene,
har Den Danske Riviera betegnet den
smukke kyst og været et yndet feriemål.
Her kan du nyde livet på et af de charmerende spa- og badehoteller, hvor der er tid
og plads til at puste ud. På kysten finder
du også rå natur, små hyggelige fiskerlejer
og en stærk maritim historie.
Kultur for alle
Nordsjælland er rig på al slags kultur. Du
kan opleve kunst og arkitektur i verdensklasse, få storslåede teateroplevelser eller
besøge de mange perler af små gallerier,
museer og dygtige kunsthåndværkere.
Her samles kreative kræfter og ildsjæle
i nye fællesskaber - fra moderne forsamlingshuse og kulturhavne til markeder og
festivaler, hvor musik, historie, litteratur
og lokale fødevarer hyldes.
Kom og vær med!
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FREDENSBORG SLOT
OG SLOTSHAVE

TISVILDELEJE
STRAND

PARFORCEJAGTLANDSKABET I HILLERØD

CLICK FESTIVAL
I HELSINGØR

SPODSBJERG FYR
I HUNDESTED

Det smukke 1700-tals
barokslot, også kaldet
“Nordens Versailles,”
blev bygget som jagtslot for Frederik den 4.
og fungerer i dag som
kongefamiliens residens
og private fristed dele
af året. Det historiske
haveanlæg er åbent hele
året, og i højsommeren
kan du på guidede ture
komme ind i selve slottet, Orangeriet og Den
Reserverede Have.

De karakteristiske farverige badehuse på stranden er blevet et vartegn
for den gamle badeby Tisvildeleje, som i århundreder har været et yndet
udflugtsmål på Den
Danske Riviera. Her er
børnevenlig sandstrand
og liv og glade dage om
sommeren.

Parforforcejagtlandskabet er et unikt kulturlandskab på UNESCOs
verdensarvsliste.
Det var scene for det
vældige skuespil, der
udfoldede sig, når den
enevældige Kong Christian den 5. dyrkede sin
foretrukne jagtform:
Parforcejagten. Oplev
det specielle, menneskeskabte landskab til fods
eller på cykel.

Dyk ned i en verden
af moderne kunst, videnskab og teknologi.
Helsingørs gamle skibsværft danner hvert forår
ramme om en festival,
hvor musik, performances, installationer,
workshops, seminarer,
foredrag og litteratur
smelter sammen i en
kakofoni af lys, lyd og
oplevelser.

I et delvist fredet
område med stejle
kystskrænter og bakkede arealer mellem
Hundested og Kikhavn
ligger Spodsbjerg Fyr
med en storslået udsigt
over Kattegat. Gå tur i
det smukke område eller besøg polarforsker
Knud Rasmussens hus i
nærheden, for et spændende indblik i hans liv
og farefulde ekspeditioner.
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Tag gode billeder
med din smartphone

facebook facebook.com/visitnordsjaelland
instagram instagram.com/visitnordsjaelland

Del dine oplevelser med os

 ed en smartphone i lommen og ubegrænset
M
lagerplads på telefonen er det fristende at
forevige din ferie i Nordsjælland med masser
af gode billeder. Her er 5 fototips til gode billeder på din ferie:
DINE FØDDER,
1 BRUG
DROP DEN DIGITALE ZOOM
	At zoome kan ofte være fristende. Men dine fødder er
den bedste zoom-knap, der findes. Telefonens digitale
zoom er den direkte vej til slørede billeder.
IKKE PÅ BILLEDERNE
2	SPAR
Det gode ved en smartphone er, at du kan tage så
mange billeder, du vil. Jo flere billeder du tager, jo
større sandsynlighed er der for, at ét af dem er godt.
TELEFONENS ‘GITTER’
3	BNårRUG‘gitter’
er slået til, opdeles billedet i kamera-appen
i 6 kasser, og dermed får du meget lettere ved at komponere dit motiv og holde kameraet lige.
FORSKELLIGE PERSPEKTIVER
4 PRØV
Tag kameraet/telefonen helt ned til jorden for at få et
frøpespektiv. Eller omvendt, prøv at strække armene
for at komme højere op. Et nyt perspektiv kan give
billedet et helt andet udtryk.
BILLEDET
5	BESKÆR
Tit kan du beskære billedet og dermed fremhæve

@visitnordsjaelland
Grollowstræde,
Helsingør

lige præcis dét motiv, du havde i tankerne, da du greb
telefonen.

Credit: @kasper.cph

Når nu du er i gang, så husk at tagge os med
@visitnordsjaelland i dine billeder på sociale medier, så vi
kan følge din rejse rundt i Nordsjælland.

Oplev Nordsjælland gennem din kameralinse
Roligt
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Kunst kultur
i Nordsjælland

Nordsjælland er
om nogen region i
Danmark sprængfyldt med kunst
og kultur. Ultra
moderne arkitektur,
kunst og design,
internationalt
teater og ikke
mindst overdådige
renæssanceslotte
som fortæller
Danmarkshistorie.
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Louisiana Museum of Modern Art
Louisiana er et kunstmuseum i verdensklasse,
hvor kunst, natur og arkitektur mødes i et enestående samspil. Oplev skiftende udstillinger
med fremtrædende internationale kunstnere,
foruden en fornem permanent samling.
www.louisiana.dk
Trommen i Hørsholm
Kulturhus midt i Hørsholm med biograf, teater
og stort bibliotek. Trommen har årligt over 200
arrangementer og det er muligt at afholde private konferencer. www.trommen.dk
Arboretet
Arboretet i Hørsholm er en del af Københavns
Universitet og blev etableret i 1936 som en udvidelse af Forstbotanisk Have i Charlottenlund,
med det formål at understøtte undervisningen
i skovbrugs- og havebrugsbotanik. Arboretet
benyttes stadig i forbindelse med undervisning
i botanik- og planteanvendelse. Samlingen er
med sine ca. 2.000 arter den største samling af

Nordsjælland byder på masse
vis af kulturtilbud. De der vises
på denne side er blot nogle
gode eksempler. Find mange
flere her i bladet eller på
www.visitnordsjaelland.com

træer og buske i Danmark, og besøges derfor
hvert år af et stort antal gæster med interesse for
træer og buske. Åbent daglig fra 07.30 til solnedgang. Læs mere på www.arboretet.dk.
M/S Museet for Søfart
Museet er et eksempel på banebrydende arkitektur som vækker opmærksomhed verden over.
Bjarke Ingels Group har tegnet det underjordiske museum, som har vundet adskillige internationale priser og er blevet beskrevet som “det
smukkeste hul i jorden”. www.mfs.dk
Karen Blixens hjem som barn og som voksen
Få minutters gang fra Rungsted Havn, ligger
Rungstedlund med Karen Blixen Museet. Karen
Blixen (1885-1962) var og er en af Danmarks
største forfattere. I 1991 åbnede Rungstedlund
som museum for den verdenskendte forfatter.
Karen Blixen, der er født i huset, har boet der
gennem sin barndom og en stor del af sit voksne
liv. I parken tæt på museet er Karen Blixen begravet under et stort bøgetræ. www.blixen.dk

Hundested
Sandskulptur
Festival
Succesen fortsætter for 9. gang på den Internationale
Sandskulptur Festival i Hundested. Årets tema er What a
wonderful world som bliver en hyldest til vores klode og alt
de smukke i livet. Oplev den ganske særlige kulturattraktion på den driftige havn, hvor sandskulptører, heriblandt flere verdensmestre, skaber monumentale og
forgængelige kunstværker i særklasse af gyldne sandkorn. Festivalen er både sjov og inspirerende, og der
er rig mulighed for at skabe sin egen sandskulptur. På festivalpladsen kan børn og barnlige
sjæle udfolde kreativiteten med forskellige
aktiviteter og fordybe sig i sandet. Caféen
byder på forfriskninger og dejlig kaffe,
mens ungerne hygger sig i sandkassen.
Sandskulpturfestivalen kan opleves på
Hundested Havn fra 7. maj til 18. oktober 2020. Alle dage fra kl. 10.00.
Kajgaden 7, Hundested Havn
3390 Hundested, tel. (+45) 50 47 98 30
www.sandfestival.dk

MUNKERUPHUS
– et mødested for kunst, arkitektur og design

ÅBNINGSTIDER
Udstillingssæson fra ultimo marts
til primo november. Haven har
åbent året rundt.
Se hjemmesiden for info om åbningstider, udstillinger og events.
Følg Munkeruphus på
Facebook og Instagram.

Udstillingssted og kunstnerhjem
Munkeruphus er et tidligere kunstnerhjem smukt
beliggende ud til Øresund på kyststrækningen mellem Gilleleje og Dronningmølle, som siden 1989 har
fungeret som udstillingssted for kunst, arkitektur
og design. Foruden skiftende udstillinger med danske og udenlandske kunstnere, rummer huset også
en mindre butik, en café med udsigt til havet, udeservering om sommeren samt en vidtstrakt offentlig have med skulpturer. Der er direkte adgang til
stranden via Dronningekløften i bunden af haven.

Munkeruphus
Munkerup Strandvej 78
3120 Dronningmølle
Tlf. (+45) 49 71 79 06
www.munkeruphus.dk

Hybridkunstneren Gunnar Aagaard Andersen
Munkeruphus’ historie er tæt forbundet med en
af de mest alsidige og eksperimenterende danske
kunstnere i det 20. århundrede, Gunnar Aagaard
Andersen (1919–1982), der boede og arbejdede i
huset sammen med sin familie fra 1958 frem til sin
død. I husets havestue er indrettet et permanent
rum om Aagaard Andersen, hvor der bl.a. vises film
om kunstnerens hybride kunstpraksis, der spændte
vidt fra maleri, skulptur, arkitektur til scenografi,
møbeldesign, tapeter, tekstiler m.m.
7

LOUISIANA

Museum of Modern Art
Louisiana er et førende internationalt museum for moderne
kunst. Men det er også et levende kulturhus og et helt særligt
sted, hvor kunsten, arkitekturen, parken og beliggenheden
ud til Øresund udgør en enestående helhed.

LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART
Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk
Tlf. (+45) 49 19 07 19, www.louisiana.dk
ÅBENT
Tirsdag-fredag 11-22. Lukket mandag
Lørdag, søndag og helligdage 11-18
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Hvert år byder Louisiana på flere store internationale
udstillinger med moderne kunst og samtidskunst.
Museet har desuden en lang tradition for at præsentere
visuel kultur i et udvidet felt – med foto-, design- og
arkitekturudstillinger.
Louisianas samling tager afsæt i tiden fra 1945 og frem til
i dag og indeholder fornemme hovedværker og stort set alle
genrer – maleri, skulptur, fotografi, film og installationer.
Arkitektur og skulpturpark
Arkitektonisk regnes Louisiana for et af de fineste eksempler
på 1950’ernes elegante og underspillede modernisme. Museet
føjer sig diskret ind i landskabet, og det omkranses af en
skulpturpark med udsigt over Øresund.
Parkens skulpturer er en vigtig del af Louisianas samling.
Her kan man opleve værker af bl.a. Moore, Calder, Ernst og
Miró – nøje placeret i Skulpturparkens grønne scene.
Et levende kulturhus
Omvisninger i udstillingerne, kunstkick i samlingen,
kreative workshops, billedskoler, koncerter, fredagslounges,
debatskabende live arrangementer, faglige lectures – og en
international litteraturfestival. Året igennem vækkes kunst,
samtidskultur, ord og lyd til live i Louisianas omgivelser.
Børnehus, cafe og butik
Børn og unge har en enestående mulighed for at arbejde
kreativt i Louisianas Børnehus, et 500 m² fristed i tre etager,
hvor de kan bruge deres fantasi og sanser.
Louisiana Cafe har panoramaudsigt over Øresund og
udendørs terrasse i sommerhalvåret. Køkkenet byder på mo
derne dansk mad, tilberedt fra grunden af sæsonaktuelle
råvarer. Der er en ny menu hver uge og både frokost- og
aftenbuffet.
Louisiana Butik er en af Danmarks førende designbutikker
med hovedvægt på dansk og skandinavisk design. Vare
udvalget afspejler de nyeste tendenser på designscenen.
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Nivaagaards
Malerisamling

500 års kunsthistorie midt i naturen
Nivaagaards Malerisamling er et lille
museum med stor kunst, beliggende ud
til fredede strandenge med kig til Øresund og en vidunderlig rododendronpark.
Museets grundlægger, godsejer, fabrikant
og politiker Johannes Hage, var en ivrig
samler af europæisk kunst og donerede i
1908 sin malerisamling i Nivå til offentligheden. Siden da er samlingen vokset
og består i dag af mere end 220 værker
fordelt over 500 års kunsthistorie med
markante kunstværker fra italiensk renæssance, nederlandsk barok og dansk
guldalder.

Nivaagaards Malerisamling
Gammel Strandvej 2, 2990 Nivå
Tlf. (+45) 49 14 10 17, www.nivaagaard.dk
800 m fra Nivå station. 6 tog i timen fra
og til København og Helsingør.
Bus 388 til døren fra Lyngby og Helsingør.
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Samlingen er en af landets største fra
perioden. Blandt museets berømte
kendetegn er Rembrandts Portræt af en
39-årig kvinde.
Hans Scherfig, Danh Vo og
Historier om mødre
Udover kunstsamlingen viser museet flere særudstillinger årligt, ofte med nyere
eller moderne kunst. I 2020 kan gæsterne
opleve:
9. februar – 7. juni:
Hans Scherfig – myter og drømme
20. juni – 6. september: Sommerudstilling
præsenteret ved Danh Vo
20. september – 31. januar 2021:
Historier om mødre
Mød kunsten på tværs af generationer
Malerisamlingen har mere end 300
arrangementer om året relateret til
kunsten og naturen omkring museet
– fra foredrag og koncerter over omvisninger, croquis- og tegneundervisning,

familiearrangementer og vandringer
ved parken og Nivå bugt.
I sommerferien indrettes det skønneste tegneværksted, og gennem hele året
er der særlige aktiviteter og opgaveark til
børnene, der altid er velkomne til at gå på
opdagelse i kunsten på museet. I parken
bag museet findes ‘Reservat for truede ord’
med omkring 100 ord, der er ved at forlade vores sprog. Reservatet inviterer til nye
opdagelser af sproget – og nye samtaler
mellem generationer.
Cafe og butik
Cafeen tilbyder lækre frokostanret
ninger, et fint udvalg af kager og drikkevarer samt aftenens ret tirsdag – fredag,
hvor museet har aftenåbent. Den lille
museumsbutik bugner af varer omkring
særudstillingerne og kunstsamlingen.
Der er fri entré til cafe og butik i museets
åbningstid.
Læs mere på nivaagaard.dk og følg museet
på Facebook og Instagram.

Rudolph Tegners
Museum og
Statuepark
Rusland kaldes naturområdet ved Dronningmølle hvor billedhuggeren
Rudolph Tegner (1873-1950) lagde sin fortryllende Statuepark og sit
arkitektonisk banebrydende modernistiske museum.
Museet rummer 300 af hans egne smukke, poetiske, dramatiske,
voluminøse og maskuline skulpturer i gips, ler, marmor og bronze.
De giver et enestående indblik i en billedhuggers samlede værker
gennem et helt liv og skildrer hans kunnen indenfor symbolisme,
vitalisme og klassicisme.
Udendørs er 14 bronzer rejst i landskabet hvor de spiller sammen med lyng, himmel og årstidernes skiften. Om sommeren
græsser fårene mellem værkerne.
Der er tilknyttet et lille Traktørsted til museet (se åbningstider og bestil gerne senest tre dage i forvejen på rudolphtegner.
dk). For børn er der en kunstjagt, mulighed for at låne tegne
grej samt gode klatretræer i parken.
Særudstillinger 2020
15. april til 25. maj (herefter udendørs til 18. oktober)
SØGES – visual poetry af Karin von Schantz
15. april til 31. maj
At vandre med sin ARV – af Vibe Bredahl
29. maj til 18. oktober
FRIGJORT – af Erik Steffensen og Balder Olrik
Se mere på rudolphtegner.dk

Rudolph Tegners Museum og Statuepark
Museumsvej 19, 3120 Dronningmølle, tlf. (+45) 49 71 91 77
Parken er tilgængelig hele året rundt og museet i
sommerhalvåret. Åbningstider på rudolphtegner.dk
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Hvor små
kulturoplevelser er

store

ART& v/BILLEDKUNSTNER
LENE SANDVANG
Unikt atelier med masser af
vild, smuk, uhæmmet farvestrålende kunst i den gamle
Slotsmølle tæt på Frederiksborg
Slot. I nspiration fra street art,
kinesiske digte, smukke land
skaber og livets finurligheder.
Slotsgade 65, kld.
3400 Hillerød
Tlf. (+45) 60 19 18 20
www.lenesandvang.dk

‘ARTISTERI’ CONTEMPORARY
ART GALLERY
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I Nordsjælland finder du kunst
og kultur i stort format. Fyrtårne
som Louisiana Museum of Modern
Art, Nivaagaards Malerisamling
og Frederiksborg Slots moderne
samling er selvskrevne. Men Nordsjælland har også et rigt kreativt
miljø og byder på nære kulturelle
oplevelser. Gå på opdagelse hos de
lokale gallerier, værksteder og kultursteder og kom tæt på talentfulde
kunstnere, stolte kunsthåndværkere
og spændende designere.

BENDIX COPENHAGEN

Samtidskunstgalleri af højt
kunstnerisk format. ‘ARTISTERI’ er specialiseret i international konceptuel illustration i
mindre eksklusive oplag. Året
rundt afholdes månedlige
events og artist talks.

De eksklusive smykker fra
Bendix Copenhagen er en
kombination af dansk design
og Schweizisk håndværk, og
udføres i materialer af højeste kvalitet. Oplev smykkerne
i Bendix Copenhagen butikken - Hundested Havn.

Kajgaden 9L
3390 Hundested
Tlf. (+45) 25 89 62 64
www.artisteri.dk

Kajgaden 7D
3390 Hundested
Tlf. (+45) 31 79 10 60
www.bendixcopenhagen.com

CAFÉ SLOTSBIO

CATHARINA NORDLINDH

Nordsjællands Art Cinema
og Hillerøds ældste biograf,
fuld af hygge og autentisk
stemning. Oplev kvalitetsfilm,
musik, teater, foredrag m.m.
og nyd et glas i caféen.
Drives af entusiastiske
Hillerødborgere.

Farven er af intens betydning
for Catharinas billedverden.
Fra stærke, rene farver med
stor dynamisk spændvidde
bevæger hun sig ubesværet
til det sarteste pastelagtige.
Drama og kraft får billedet til
at lyse.

Frederiksværksgade 11C
3400 Hillerød
www.slotsbio.dk

Gammel Strandvej 436
3060 Espergærde
Tlf. (+45) 61 77 15 19
www.catharinanordlindh.dk

FDB MØBLER GILLELEJE

KERAMIKER
FINN DAM RASMUSSEN

Inspirerende møbelforretning
ved Kulturhavnen. Her finder
du det bedste fra FDB Møbler,
samt håndplukkede møbler
og accessories fra klassiske
og toneangivende, danske
og udenlandske brands og
designere.

Keramisk værksted med udstilling. Alt er håndlavet unika
af høj kunstnerisk kvalitet.
Der laves både kunstværker
og brugsting, alt sammen i
højtbrændt stentøj. Udstilling
åben daglig.

Peter Fjelstrups Vej 4C
3250 Gilleleje
Tlf. (+45) 26 33 80 22
www.fdbdesign.dk

Haredalen 4
3220 Tisvildeleje
Tlf. (+45) 29 36 68 54
www.finnkeramik.dk

GALLERI LIISBERG: KUNST,
KUNSTHÅNDVÆRK OG DESIGN

GULDSMED CHRISTEL KAABER

I de røde fiskerhuse i den hyggelige Kajgaden på Hundested
Havn finder du Galleri Liisberg.
Galleriet viser anerkendt dansk
og international kunst, foruden
Annette Liisbergs egne værker,
malerier og upcyclede borde.

Unikke smykker skabt af
hænder. Hyggelig værkstedsbutik i hjertet af Hillerød,
med dansk design og ægte
håndværk. Sølv og guld formgives med sans for kontraster
og bløde former til et unikt
udtryk. Kig ind!

Kajgaden 13
3390 Hundested
Tlf. (+45) 22 82 31 05
www.galleriliisberg.dk

Slotsgade 26
3400 Hillerød
www.christelkaaber.dk

KUNSTHUSET ANNABORG

KUNSTRUNDEN
NORDSJÆLLAND

Oplev ti udstillinger om året i
det smukke fredede hus midt
i Hillerød. Se billedkunst i
mange facetter: akvarel, foto,
keramik, glas, tekstil m.m.,
udført af aktive kunstnere
fra ind- og udland. Fri entre.
Frederiksværksgade 2A
3400 Hillerød
www.hillerodkunstforening.dk

Åbne Døre og Fællesudstilling
både forår og efterår 2020:
Marienlyst Slot, Helsingør
23. april – 3. maj og åbne døre
2.-3. maj.
Kunsthuset Annaborg,
Hillerød 13. august
– 6. september og åbne døre
5.-6. september.
www.kunstrunden.dk

LAMA GLAS

TIBIRKE KUNST V/ EVA MÜLLER

Siden 2002 har Laura Madsen
drevet glaspusteriet LaMa
Glas. Stilen er kendetegnet
ved enkle former og friske
farver.
Der er åbent i butikken
søndag 11-14 hele året, eller
efter aftale.

I det lille galleri “Tibirke
Kunst” i kanten af Tisvilde
Hegn finder man ikoner i
ordets traditionelle betydning, men i tidløst formsprog
– også de små pilgrimsikoner.

Holløselund Strandvej 51
3210 Vejby
Tlf. (+45) 48 70 48 10
www.lamaglas.dk

Ved Kirken 4, Tibirke
3220 Tisvildeleje
Tlf. (+45) 48 70 91 21
www.tibirkekunst.dk
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Danmarks
Tekniske Museum

DANMARKS
TEKNISKE MUSEUM
Fabriksvej 25
3000 Helsingør
tekniskmuseum.dk

Danmarks Tekniske Museum er et oplevelsesunivers for nysgerrige børn og voksne.
Her kan I bruge alle jeres sanser i mødet med ny og gammel teknologi. Gå ind i
flyene så motoren starter op, sæt dig godt til rette i en trolleybus eller tænd op for en
af de mange modeller og få familieoplevelser for fuld kraft.
På Danmarks Tekniske Museum kan du opleve den teknologi, som har ændret
vores liv gennem de seneste 150 år. Her kan du komme helt tæt på Hammelvognen,
den ældste bil i verden som stadig kan køre, se den fascinerende skrivekugle, der blev
opfundet af danskeren Rasmus Malling-Hansen eller opleve Soyuz rumkapslen,der
bragte den danske astronaut, Andreas Mogensen ud i rummet.
Udstillingerne viser nogle af de mest banebrydende danske opfindelser fra det
20. århundrede og den hverdagsteknologi vi husker – fra Danmarks første VW Boble
til 1980’ernes computerspil og de første mobiltelefoner.
Du inviteres med på en rejse, der bygger bro mellem dig og Danmarks teknologi
historie og ser ind i fremtiden!

KULTURVÆRFTET

KONCERTER
TEATER
TALKS

Et moderne kulturhus i
et historisk epicenter

BIBLIOTEK
MUSEUM
UDSTILLINGER
RESTAURANT

KULTURVÆRFTET
Allegade 2
3000 Helsingør
www.kuto.dk
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Moderne
forsamlingshus
hylder fælleskab,
bæredygtighed og
naturoplevelser
Frændekilde betyder “kilden til venskab”,
og det – sammen med respekten for råvarer, god mad, natur og kultur – er essensen
af Frændekilde i Ørby. Her har et hjerte
varmt hold af grønne ildsjæle sammen
med lokale partnere og borgere, skabt et
moderne forsamlingshus, hvor oplevelserne er mange og forskellighed omfavnes.
“Vi mennesker har distancereret os
fra hinanden og fra naturen, og det er på
tide at gå den anden vej, mærke jorden og
skabe rammer, hvor vi kan møde hinanden og finde sammen i fællesskaber, hvor
der er plads til at dele viden og interesser.
Det er de rammer, vi gerne vil skabe på
Frændekilde,” siger Kim Wolff, der sammen med Louise Frederiksen har grundlagt stedet.

Langbordsmiddage og
fester med bæredygtigt fokus
Frændekildes pulserende hjerte er det store køkken, der står som en scene i gårdens
gamle lade, som i dag er forvandlet til et
smukt rum med plads til godt 100 gæster.
Et samlingspunkt, hvor der hver anden
uge året rundt bydes på langbords- eller
temamiddage. På Frændekilde kan man
også sætte sit helt eget præg på egne store
fester og events. Middage og fester er bygget op om en bæredygtig tilgang til mad
med fokus på lokale råvarer, der høstes direkte på gårdens egne 15 hektar land eller
hentes fra lokale gårde i området. “Bæredygtighed har altid ligget os på sinde, og
med tiden har jord-til-bord tankegangen

FRÆNDEKILDE
Askemosevejen 30
3210 Vejby
Tlf. (+45) 53 66 31 21
www.fraendekilde.dk

udviklet sig til et folkeligt fænomen, der
passer perfekt ind i vores rammer” siger
Kim Wolff.
Nytænkende kontorfællesskab
Den gamle bygning lægger også hus til
et kontorfællesskab, hvor virksomheder,
iværksættere og kommunen bygger bro
og skaber arbejdspladser i lokalområdet.
Og i den lille frisør finder man Kim
Wolff – klar med saksen, en snak om livet
og en kop varm kaffe.
Frændekildes mange spændende initiativer og arrangementer kan følges på
Facebook, Instagram og via Frændekildes
egen aktivitetskalender.
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Øresundsakvariet
Viste du, at i Øresund
lever der både hajer
og blæksprutter?
Øresundsakvariet inviterer alle børn og voksne til at dykke ned
under Øresunds overflade og opleve det fascinerende og overraskende fiske- og dyreliv, der findes i dette unikke farvand. Oplev
blæksprutter, hajer, store hummere og farvestrålende fisk og kom
helt tæt på dem i røre-bassinerne, hvor du kan røre ved krabber,
søstjerner, fladfisk – og rokker og små hajer, hvis du tør! Der er
fodringer hele året rundt hver hele time i forskellige akvarier, hvor
de dygtige guider fortæller historier om livet i Øresund.
På akvariets udendørs Vandlaboratorium kan du undersøge den
lokale marineflora og -fauna i helt naturlige omgivelser – her
må du nemlig fiske og kigge nærmere på de fisk og dyr, der
holder til i Øresund.
I skoleferierne arrangeres mange spændende aktiviteter,
hvor du kan komme endnu tættere på livet i Øresund – blandt
andet krabbefangst, rundvisninger og specielle “Rør ved levende
havdyr”-arrangementer. Hele sommer- og efterårsperioden kan du
tage med på bådsafarier på Øresund, hvor der kigges efter den lille
hval – marsvinet –samt den sjældne tun og havfugle.
Mere information og booking: www.oresundsakvariet.ku.dk
Øresundsakvariet, Strandpromenaden 5, 3000 Helsingør, tlf. (+45) 35 32 19 70
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Museum
Nordsjælland

Museum Nordsjællands
administration
Frederiksgade 9
3400 Hillerød
Tlf. (+45) 72 17 02 40
Årsbillet til 70 kr. kan købes
gennem VisitNordsjælland
og på udstillingsstederne.

På Museum Nordsjællands udstillingssteder er der noget for både børn og voksne. Hvis du køber en årsbillet til 70 kr.,
får du ubegrænset adgang til alle stederne. Se mere om udstillingssteder og åbningstider på www.museumns.dk.

Hillerød Bymuseum

Hørsholm Egns Museum

I Tidens Gade må du gerne røre! Hos købmanden og i
fysiklaboratoriet kan børnene lege sig ind i historien.
På museet kan du også fordybe dig i Hillerøds historie.

Se inventar fra Hirschholm Slot, hvor dronningen og
Struensees kærlighedsaffære udspandt sig. Du kan også se
7.000 år gamle grave fra stenalderfjorden ved Nivå.

Helsingørsgade 65, 3400 Hillerød

Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm

Skibshallerne i Gilleleje
Gå på opdagelse mellem gamle fiskerbåde og få fortællingen om fiskernes farefulde liv gennem 500 år. Besøg fiskerens hus,
skolestuen anno 1920 og ferielejligheden som den så ud i 1950. I den gamle frugthave kan du nyde en kop kaffe og en kage, når
vejret tillader det.
Indgang via Gilleleje Hovedgade 49 og Østergade 20, 3250 Gilleleje

Æbelholt Klostermuseum

Nakkehoved Fyr

Gå tur ved klosterruinen og i klosterhaven. I museet kan du
se skeletter og andre fund fra ruinen, der i middelalderen var
Nordens største augustinerkloster.

Oplev den smukke natur ved fyret. Kom til tops i tårnet
og se udstillingen om fyrvæsenets historie i Danmark.
Fyrvejen 25A, 3250 Gilleleje

Æbelholt 4, 3400 Hillerød
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KAREN BLIXEN MUSEET
Forfatterens fødehjem Rungstedlund, som hun vendte hjem til i
1931 efter 17 år i Afrika.
Rungsted Strandvej 111, 2960
Rungsted Kyst, tlf. (+45) 45 57 10 57
www.blixen.dk

PIBE MØLLE
Stubmølle fra 1779. En række
søndage kører det lokale mølle
laug med møllen.
Høbjergvej, 3200 Helsinge
Tlf. (+45) 72 17 02 40
www.museumns.dk

ESRUM KLOSTER & MØLLEGÅRD
Cistercienserkloster grundlagt i
1151, i dag en oplevelsesattraktion med events, udstillinger og
familieaktiviteter. Klostergade
11-12, Esrum, 3230 Græsted
Tlf. (+45) 48 36 04 00, esrum.dk

SKIBSKLARERERGAARDEN
Museum i Helsingørs bedst bevarede købmands- og skibsklarerergård fra sundtoldstiden.
Strandgade 91, 3000 Helsingør
Tlf. (+45) 49 28 18 36
www.helsingormuseer.dk

M/S MUSEET FOR SØFART
I unikke arkitektoniske rammer
fortælles om Danmark som
søfartsnation før og nu. Café og
museumsbutik.
M/S Museet for Søfart, Ny Kronborgvej 1, 3000 Helsingør
Tlf. (+45) 49 21 06 85, www.mfs.dk

RAMLØSE MØLLE &
HÅNDVÆRKSMUSEET
Mølle fra 1908. En række søndage
bliver der malet mel. Håndværksmuseum i sidebygningen.
Møllelodden 4, 3200 Helsinge
Tlf. (+45) 72 17 02 40
www.museumns.dk

MUNKERUPHUS
Fredet træbygning med skiftende
udstillinger af kunst, design og
arkitektur. Lille butik og café. Smuk
park med adgang til Øresund.
Munkerup Strandvej 78
3120 Dr. mølle, tlf. (+45) 49 71 79 06
www.munkeruphus.dk

FLYNDERUPGÅRD
Formidler landbrugets og fiskeriets historie. Historisk landbrug,
have og erindringskøkkenet
Spisestuen.
Agnetevej 9, 3060 Espergærde
Tlf. (+45) 49 28 19 00
www.helsingormuseer.dk

DANMARKS TEKNISKE MUSEUM
Oplev en verden af teknik med
sjove, fascinerende og epokegørende opfindelser. Fra veteranbil
til mobiltelefon.
Fabriksvej 25, 3000 Helsingør
Tlf. (+45) 49 22 26 11
www.tekniskmuseum.dk

KNUD RASMUSSENS HUS
Museum i den berømte polarforskers arbejds- og sommerhus,
med mange effekter fra Grønlandsekspeditionerne.
Knud Rasmussens Vej 9, 3390
Hundested, tlf. (+45) 47 72 06 05
www.knudrasmus.dk

LAUGØ SMEDJE
Arbejdende værksted hvor
det gamle smedehåndværk
demonstreres. Hør om hesteskos
betydning i folketroen og køb små
”lykke hestesko”.
Laugø Byvej 2, 3200 Helsinge
Tlf. (+45) 72 17 02 40, museumns.dk

RUDOLPH TEGNERS
MUSEUM & STATUEPARK
Museum og statuepark i det
naturskønne område Rusland.
Permanent Tegner-udstilling.
Museumsvej 19, 3120 Dronningmølle, tlf. (+45) 49 71 91 77
www.rudolphtegner.dk

ÆBELHOLT KLOSTERMUSEUM
Fortæller om livsvilkår, sygdomme og død anno 1175 via
skeletter og lægeinstrumenter.
Smuk klosterhave og Æbelholt
klosterruin.
Æbelholt 4, 3400 Hillerød
Tlf. (+45) 72 17 02 40,
www.museumns.dk

FREDERIKSBORG
NATIONALHISTORISK MUSEUM
Oplev 500 års danmarkshistorie
på Frederiksborg Slot gennem
portrætter, historiemalerier,
møbler og kunstindustri.
Frederiksborg Slot, 3400 Hillerød
Tlf. (+45) 48 26 04 39,
www.dnm.dk

HILLERØD BYMUSEUM
Tag børnene med i Tidens Gade,
hvor man må lege med historien
og være købmand, vaskekone eller
elev i den gamle skolestue. Lær
også om Hillerøds mangfoldige
historie.
Helsingørsgade 65, 3400 Hillerød
Tlf. (+45) 72 17 02 40,
www.museumns.dk

HØRSHOLM EGNS MUSEUM
Oplev fortællingen om Hirscholm
Slot og Struensee, og mød stenalderjægerne fra Nivåfjorden.
Sdr. Jagtvej 2,2970 Hørsholm
Tlf. (+45) 72 17 02 40
www.museumns.dk

Lad dig inspirere ...
Læs mere om museerne på www.visitnordsjaelland.dk

HELSINGØR BYMUSEUM
Ligger i Karmeliterhuset – tidligere
klostersygehus, adelsbolig, fattiggård m.m. Stor model af Helsingør
anno 1801.
Sct. Annagade 36, tlf. (+45) 49 28 18 00
www.helsingormuseer.dk

KRUDTVÆRKSMUSEET
Verdens bedst bevarede krudtværk med arbejdende maskiner.
Krudtværksalléen 1
3300 Frederiksværk
Tlf. (+45) 47 72 06 05
www.indmus.dk

NIVAAGAARDS MALERISAMLING
Værker fra italiensk og nordeuropæisk renæssance, nederlandsk
barok og den danske guldalder.
Gammel Strandvej 2, 2990 Nivå
Tlf. (+45) 49 14 10 17
www.nivaagaard.dk

HAMMERMØLLEN
Opført i 1765 på Kronborg Geværfabrik. Museum og hyggelig café
med idyllisk beliggenhed.
Bøssemagergade 21
3150 Hellebæk, tlf. (+45) 49 21 89 72
www.hammermollen.dk

INDUSTRIMUSEET
FREDERIKS VÆRK
Palæet er Industrimuseet Frederiks Værks administration, udstillinger, butik, bibliotek og arkiv.
Torvet 1, 3300 Frederiksværk.
Tlf. (+45) 47 72 06 05, indmus.dk

SKIBSHALLERNE I GILLELEJE
Gå på opdagelse mellem de gamle
fiskerbåde og i fiskerens hus, og
få fortællingen om fiskernes farefulde liv gennem 500 år.
Hovedgaden 49, 3250 Gilleleje
Tlf. (+45) 72 17 02 40,
www.museumns.dk

NAKKEHOVED FYR
Oplev den smukke natur og kom
helt til tops i godt vejr. Lær om
fyrvæsnets historie og Nakkehoved Fyrs royale indflydelse.
Fyrvejen 20 + 25 a, 3250 Gilleleje
Tlf. (+45) 72 17 02 40
www.museumns.dk

KARMELITERKLOSTRET
Karmeliterklostret (Vor Frue
Kloster) med Sct. Mariæ Kirke er
et af Nordens bedst bevarede
middelalderklostre. Omvisning på
bestilling.
Sct. Anna Gade 38, 3000 Helsingør
www.sctmariae.dk

FREDENSBORG MUSEUM
Udstilling om landbokulturen,
historisk skolestue og fin samling
af kunstfliser. Museumsbutik og
museumshave.
Avderødvej 19, 2980 Kokkedal
Tlf. (+45) 48 28 01 76 / 23 41 54 40
www.lokalhistorisk-museum.dk

NIVAAGAARD TEGLVÆRKS RINGOVN
I Nivå finder man Danmarks
eneste bevarede ringovn. Se
åbningsdage og omvisninger på
hjemmesiden.
Teglværksvej 23, 2990 Nivå
www.ringovn.dk

KARLEBO MØLLE
En velbevaret mølle af typen
hollandsk bakkemølle. Åben for
skoler og grupper efter aftale.
Kirkeltevej 161 C, 2980 Kokkedal
Tlf. (+45) 60 68 27 82
www.fredensborg-mollelaug.dk

HYLLINGEBJERGSTENEN
I Frederiksværk Bibliotek troner
den 3.000 år gamle sten – Danmarks mest dekorerede monolit.
Frederiksværk Bibliotek, Torvet 41,
3300 Frederiksværk, tlf. (+45) 47 78
41 00, bibliotekerne.halsnaes.dk

VÆRFTSMUSEET
Formidler historien om Helsingør
Skibsværfts storhedstid og
værftsarbejdernes liv.
Allégade 2, 3000 Helsingør
Tlf. (+45) 49 28 18 16
www.helsingormuseer.dk

LOUISIANA
Førende internationalt museum
for moderne kunst. Unik beliggenhed ved Øresund hvor kunst,
arkitektur, park og natur udgør en
helhed.
Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk
Tlf. (+45) 49 19 07 19,
www.louisiana.dk

KRONBORG SLOT
Renæssanceslot i særklasse,
udnævnt til UNESCO verdensarv.
Verdenskendt som scenen for
Shakespeares udødelige skuespil,
Hamlet.
Kronborg 2 C, 3000 Helsingør
Tlf. (+45) 49 21 30 78,
www.kongeligeslotte.dk

DANSK
FARMACIHISTORISK SAMLING
Belyser apotekernes, lægemiddelindustriens og lægemidlernes
historie gennem de seneste 100 år.
Milnersvej 42, 3400 Hillerød
Tlf. (+45) 48 20 60 00
www.pharmakon.dk

MUSEUMSSTRØGET I GILLELEJE
Oplev Danmarks nok mindste
sommerhus, en ferielejlighed fra
1960’erne og en skolestue anno
1920. Nyd kaffen i den gamle
frugthave.
Østergade 20, 3250 Gilleleje.
Tlf. (+45)72 17 02 40
www.museumns.dk
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PASSAGE
Festival
25. juli – 1. august 2020

Hvert år fyldes
gader og stræder af gratis,
internationale forestillinger i verdensklasse i både Helsingør og Helsingborg
under én af Nordeuropas største internationale gadeteaterfestivaler.
www.passagefestival.nu

Mere kultur?
På visitnordsjaelland.dk får du
overblik over alle de kulturelle tilbud
Nordsjælland har at byde på. Her
finder du også en oversigt over
aktuelle kunst- og kulturbegivenheder, som opdateres dagligt.

Knud Rasmussens Hus
I Nordsjælland helt ude mod vest ved Hundested, finder vi
Knud Rasmussens Hus. Danmarks berømte polarforsker
byggede i 1917 huset ved Spodsbjerg Fyr, og her arbejdede
han mellem sine rejser til de nordlige polaregne. I dag står
huset som i Knud Rasmussens tid. Interiøret er originalt med
møbler, malerier og fotos.
Knud Rasmussens Vej 9, DK-3390 Hundested, www.knudrasmus.dk
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M/S MUSEET FOR SØFART
Ny Kronborgvej 1, 3000 Helsingør
www.mfs.dk
Tlf. (+45) 49 21 06 85

M/S
Museet for Søfart
ÅBENT
Tirsdag-søndag kl. 11-17.
Juli-august: Alle dage kl. 11-18.
ENTRÉ
Voksne: 120 kr.
Børn under 18 år: Gratis

Følg de skrånede broer ned til det prisvindende M/S
Museet for Søfart, tegnet af BIG – Bjarke Ingels Group.

På M/S Museet for Søfart venter der prisbelønnet arkitektur af det verdenskendte arkitektfirma BIG – Bjarke Ingels Group. Museet er bygget
omkring en gammel tørdok ved Helsingør Havn
og med Kronborg Slot som nabo. Interaktive og
sanselige udstillinger inddrager dig i historien
om Danmark som en af verdens førende søfartsnationer.
Til og med sommeren 2020 kan man opleve
Troels Kløvedals eventyrlige liv og møde
verdens kulturer i udstillingen “Frihedens
Værksted – Kløvedal & livet med Nordkaperen”.
Tag familien med
I Drømmeskibet – M/S Museet for Søfarts 400 m²
store maritime legeunivers kan hele familien
være med. Her er der masser af plads til at løbe,

røre og sanse. I Sømandsværkstedet kan børnene
lave deres eget drømmeskib til at tage med hjem.
Og så kan man få sig en ægte sømandstatovering!
Bæredygtig mad og unikt maritimt design
Fiskekonserves af højeste kvalitet, hjemmelavet
smørrebrød og grønne retter af sæsonbestemte
råvarer. Spis en bæredygtig menu med en
maritim fortælling i én af Danmarks smukkeste
caféer. Maden er tilberedt af stjernekokke og
kan i sommerhalvåret nydes udenfor i den
historiske dok.
Museet samarbejder med anerkendte danske
og internationale designere og leverandører,
som har ført til en række unikke kvalitets
produkter – alt sammen med et maritimt twist.
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Hamlets slot og
Danmarks verdensarv

KRONBORG
UNESCO-slottet Kronborg har oplevet store
danske konger og huser i dag den berømte
Prins Hamlet og sagnhelten Holger Danske.
Gæster kan i hele 2020 møde Kronborgs
berømte beboere og gå på opdagelse
i renæssanceslottets højdramatiske
og eventyrlige fortællinger.

KRONBORG SLOT
3000 Helsingør, tlf. (+45) 49 21 30 78, kronborg.dk
TRANSPORT
Helsingør Station ligger kun 45 minutter med tog fra
København H. Slottet ligger i gåafstand fra stationen.
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HIGHLIGHTS PÅ KRONBORG SLOT 2020
I de danske ferier er der børneaktiviteter med
historiske o
 mvisninger i børnehøjde. I højsæsonen
flytter Hamlet ind på slottet. Se aktiviteter og priser
på kronborg.dk.

OMVISNINGER
Mød slottets hovedpersoner på daglige omvisninger. For
aktuelle omvisninger se kronborg.dk. Det er muligt at bestille
gruppeomvisninger på tlf. (+45) 49 21 30 78 eller på kronborg.dk.
ÅBNINGSTIDER
Se kronborg.dk for åbningstider og lukkedage.
ENTRÉ
Voksne: Kr. 95 / Børn under 18: Gratis. Bemærk: Ved Hamlet Live,
særarrangementer, begivenheder og ferieaktiviteter kan gælde
anden pris. Se kronborg.dk for datoer, aktiviteter og priser.

Kronborg blev bygget i slutningen af 1500-tallet for
at imponere Europas store fyrstehuse. Slottets fæstninger, de moderne kanoner og forsvarsværket jog en
skræk i livet på fjenderne og de tusindvis af sømænd,
som sejlede forbi slottet ved Øresund. Men Kronborg
tryllebandt også hoffolk og rejsende med sin skønhed. Slottets spir strakte sig mod himlen, kobbertaget funklede og kunstfærdige udsmykninger sprang
ud af slottets sandstensmure.
Hamlet vender tilbage til Kronborg
Fra juni til august flytter Hamlet, hans venner og
fjender ind i slottets sale. I disse måneder er Kronborg som en levende kulisse for Shakespeares verdenskendte fortælling om Hamlet. Hamlet grubler
på sit værelse. Ophelia løber rundt i salene og leder
efter ham. I Kasematterne spøger Hamlets far. Publikum vandrer bogstaveligt talt rundt i dramaet og
løber ind i karakterne, der hele tiden er på slottet.
Efterårsferien på slottet
Tag børnene med på en rejse tilbage til renæssancen
i efterårsferien på Kronborg Slot. Her kan I møde
spændende figurer fra fortiden, som havde deres daglige gang på slottet. Hver dag har vi særomvisninger
og spændende aktiviteter, historiefortællinger, skuespillere og et bragende kanonsalut. Stemningen vil
heller ikke være komplet uden musik, og vores trompeterer står klar i tårnet.
Danmarks hyggeligste julemarked
I december er kongernes juleslot rammen om et af
Danmarks største julemarkeder med kvalitetsvarer
og familiehygge, juleeventyr, teater, gløgg og æble
skiver. Lysene stråler på juletræerne, der dufter af
friskfældet gran og nybagte æbleskiver. I slottets
sale kan man gøre alle sine juleindkøb på én gang.
Boderne tilbyder designvarer, tøj, smykker, legetøj,
boligartikler, brugskunst, delikatesser til julebordet,
juledekorationer og meget mere.
Den sovende sagnhelt Holger Danske
Hele året kan gæsterne møde Danmarks sagnhelt
Holger Danske. Han sover tungt i de underjordiske gange, Kasematterne, med armene hvilende på
sit sværd. Han vågner brat, hvis Danmark kommer i
fare.
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ESRUM
KLOSTER

& MØLLEGÅRD
Oplevelser for hele familien

KONGERNES VUGGE
Esrum Kloster blev grundlagt i 1151
af franske Cistercienser munke og var
engang blandt de mægtigste klostre
i Nordeuropa. Klosteret ejede ca.
2/3 af jorden i hele Nordsjælland
– jord som overgik til
kongen ved reformationen. Esrum Kloster
er med andre ord
historisk portal til
Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
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En sanselig rejse tilbage til klosterets storhedstid
Besøg klosterets udstilling, og oplev et døgn i munkenes hverdag gennem lyd,
lys og fortællinger. Kom helt ind i hjertet af klosteret, og få et indblik i munkens, abbedens og lægbroderens hverdag i middelalderen. Fortsæt turen ude i
landskabet, hvor du gennem en stribe installationer får indtryk af, hvor stort
klosterkomplekset var i middelalderen.
Ny Virtual Reality udstilling!
Dyk ned i klosterets storhedstid og totale kollaps, når vi i foråret 2020 åbner
en helt ny udstilling. Her kan du gennem Virtual Reality opleve på egen krop,
hvordan det var at være i det forsvundne klosterkompleks, og finde ud af hvorfor der nu kun er 1/10 af bygningen tilbage.
Altid et besøg værd
I butikken frister franske delikatesser, trappistøl og lokale kvalitetsprodukter. Frokosten kan nydes i Møllegården med en betagende udsigt til klosteret.
På naturlegepladsen kan både store som små leve sig ind i middelalderens
børneunivers, og i klosterhaven kan man indtage duften fra de medicinske urter.

SÆRLIGE
BEGIVENHEDER I
2020
 lfestival d. 1. og 2. maj
Ø
– et ølmekka for ølnørder
 srum Middelalderdage
E
d. 26.-28. juni – årets
største familiebegivenhed med musik, gøgl og
markedsstemning
 østfestival d. 15.-16.
H
august – gå agurk i
sæsonens lokale råvarer
og økologiske fristelser
J ulemarked d. 28.-29. novem
ber og 5.-6. december
– Klosterdelikatesser og
lokalt kunsthåndværk
 eformationsspil – spil dig
R
igennem reformationens
svære dilemmaer
Ferieaktiviteter – vinterferie, påske, sommerferie og
efterårsferie i børnehøjde
 adfortællinger – oplev
M
iscenesatte måltider
krydret med fortællinger
om klosteret.
 andrefortællinger – få
V
fortællinger om pilgrimme,
vilde planter samt klosterets spor i landskabet.
 olkekøkken – uformel
F
og billig mad den første
torsdag i måneden.
Køb billet og se alle aktiviteter på www.esrum.dk
ESRUM KLOSTER
Klostergade 11-12, Esrum
3230 Græsted
Tlf. (+45) 48 36 04 00
kloster@esrum.dk
www.esrum.dk
ÅBNINGSTIDER
Tirsdag – søndag kl. 10-17
(med forbehold for ændringer).
Andre åbningstider gælder
for arrangementer og ferier.
Se mere på www.esrum.dk
Klosteret og udstillingerne
åbner lørdag d. 28. marts.
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Besøg Fredensborg Slot, som Dronningen ofte opholder sig på.
Oplev både slottet og den storslåede barokhave.

Et af Dronningens
yndlingsslotte
Til hverdag og fest
Fredensborg Slot ved Esrum Sø i Nordsjælland har gennem mange år været
Dronningens mest benyttede residens i
forårs- og efterårsmånederne. De smukke
rum og sale danner ofte rammen om
større, officielle statsbesøg og kongelige
begivenheder. Her afholdes mange af
kongehusets store fester. Her modtages
statsoverhoveder fra alverdens lande på
officielt besøg, og her afleverer fremmede
landes ambassadører deres akkreditiver
til Dronningen.
Mødested for Europas kronede hoveder
Slottet havde sin storhedstid under Christian 9., der blev kendt som Europas svigerfar. I slutningen af 1800-tallet
samlede han kon-

gelige fra nær og fjern på slottet. Hans
børn fik fremtrædende positioner i de
europæiske kongehuse; fx blev Alexandra
gift med Edward 7. af England, Dagmar
med Alexander 3. af Rusland og V
 ilhelm
blev konge af Grækenland under navnet
Georg 1.
“Fredens slot”
Slottets historie går dog længere tilbage.
I årene 1720-26 skabte arkitekt og overgartner J.C. Krieger et slotskompleks, der
bestod af et lille hovedslot med kuppel,
lanterner og en ottekantet slotsgård. Frederik 4. gav det hvide, elegante barok
slot navnet “Fredensborg” efter den Store
Nordiske Krig, der sluttede i 1720. Slottet
blev de følgende årtier udbygget adskillige gange, men fremstår stadigvæk som
en arkitektonisk helhed.
Se slottets sale
Om sommeren, i juli og i starten af
august, når Dronningen ikke benytter slottet, er det muligt at komme på
guidet tur i slottets sale. Her kan du
bl.a. se Kuppelsalen, hvor mange
officielle middage finder sted,
Havesalen og en række andre
repræsentative rum. Rundvisningen omfatter også Orangeriet med tilhørende urtehave
samt Fredensborgs velbevarede
slotskirke, hvor Dronning Margrethe blev konfirmeret.
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Slotshave med fine anlæg
Den stemningsfulde Fredensborg Slothave er en af Danmarks største historiske
haver. Den blev anlagt samtidigt med
slottet, men omdannet i fransk barokstil
i 1759-69. Her skabte billedhuggeren Johannes Wiedewelt en række skulpturer,
blandt andet til den pragtfulde dobbeltallé, Brede Allé. Også Nordmandsdalen
med sine 70 sandstensfigurer af norske
og færøske bønder og fiskere, skabt af Johann Gottfried Grund, har sin helt egen
stemning.
Nærmest slottet ligger de kongeliges
private have, Orangeriet og den historiske
urtehave, som leverer friske blomster og
grøntsager til hoffet. Disse tre steder er
kun åbne for offentligheden i juli måned
og starten af august. Resten af haven,
der blandt andet indeholder det fineste
barokanlæg i Danmark, har gratis adgang
året rundt.
Sommerbutik med kongelige planter
I Orangeriet, der er fra 1995, er der indrettet en sommerbutik, hvor Slots- og
Kulturstyrelsen s ælger planter, som er
blevet til overs i de kongelige gartnerier,
og stiklinger fra haven. Køb skærmliljer,
geranier og myrter med hjem som en helt
særlig souvenir fra Fredensborg Slotshave. Plantesalget er udelukkende for de
gæster, der er med på sommerens omvisninger på Fredensborg.

ÅBNINGSTIDER
Den offentlige del
af slotshaven er altid
åben. Slottet er åbent i
forbindelse med omvisninger.
TRANSPORT
Det tager kun en time med offentlig transport
fra København H.
FREDENSBORG SLOT
3480 Fredensborg, tlf. (+45) 33 95 42 00
www.kongeligeslotte.dk
OMVISNINGER
Der er omvisninger på slottet, i Orangeriet og
Urtehaven 29. juni – 9. august 2020 (begge dage inkl.)
kl. 12.30 – 16.00 alle dage (der går et nyt hold hvert
kvarter). Rundvisning på engelsk: kl. 13.45 og 14.45.
Pris for rundvisning: Voksne 90 kr / børn 40 kr.
Det er muligt at bestille gruppeomvisninger (maks. 25 personer) om formiddagen kl. 10.00 – 12.30 på tlf. (+45) 20 20 10 12
hverdage mellem 7.30 – 13.30 eller på mail bhj@slks.dk.
Pris for grupperundvisning: Slot og slotshave: 2.500 kr.
Kun slot eller slotshave: 1.500 kr.
Køb billetter på: www.kongeligeslotte.dk
Der kan maksimalt købes 10 billetter pr. rundvisning på
nettet, resten sælges på slottet.

OPLEV 1700-TALLETS
POMP OG PRAGT
Danmarks største barokanlæg
blev for få år siden sat i stand
med uendelige rækker af allétræer, græsplæner i kunstfærdige
mønstre samt pragtfulde skulpturer og overdådige monumenter. Sammen med det omkringliggende naturskønne landskab
gør det området ved Fredensborg Slot til en hovedattraktion i
regionen året rundt.
Fredensborg er en af kongehusets mest yndede residenser,
men alligevel er store dele af
slottet og haven tilgængelig
for alle. Og selv i de travleste
sommermåneder er der ingen
trængsel i haven, hvor det er
let at finde stemningsfulde og
fredfyldte kroge.

27

FREDERIKSBORG
Oplev 500 års Danmarkshistorie
Malerisk placeret ved bredden af Slotssøen i Hillerød ligger Frederiksborg Slot
og Slotshave. Dette enestående renæssanceanlæg blev bygget af Christian 4. i
1600-tallets første årti, som et udtryk for
kongens position som en magtfuld nordeuropæisk monark. Det ses blandt andet
i slottets mange symbolske og dekorative
elementer som statuer og relieffer, det
imponerende Neptunspringvand og Kongefløjens marmorgalleri. Med 1700-tallets
konger gik slottet ud af brug som bolig,
men stedet fastholdt sin repræsentative
funktion. Efter enevældens indførelse i
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1660 og frem til dens afslutning i 1848
blev rigets enevældige konger salvet i
Slotskirken, og med 1800-tallets nationalromantiske bølge fik stedet status som
national mindeborg.
Det Nationalhistoriske Museum
Efter en dramatisk slotsbrand i 1859 blev
store dele af slottets indre ødelagt. Det
store genopbygningsarbejde blev finansieret gennem landsindsamlinger, kunstflidslotterier og gavmilde donationer fra
private. Carlsbergbryggeriets grundlægger, J.C. Jacobsen, tog aktiv del i projek-

tet og i 1878 blev Det Nationalhistoriske
Museum oprettet på hans initiativ. Han
skænkede også midlerne til det, og museet blev oprettet som en afdeling af Carlsbergfondet, hvorunder det fortsat drives.
Museet fortæller 500 års Danmarkshistorie gennem historiemalerier, portrætter,
møbler og kunstindustri, indrammet af
slottets mange smukke sale og stuer som
Slotskirken, Audienssalen og Riddersalen. Med skiftende særudstillinger, faste
søndagsomvisninger og sæsonaktiviteter for børn, holder museet dialogen med
fortiden i gang og sætter perspektiv på
Danmarkshistorien.

FREDERIKSBORG
Nationalhistorisk Museum
3400 Hillerød, tlf. (+45) 48 26 04 39
www.dnm.dk
ÅBNINGSTIDER
Museet har åbent hver dag året rundt.
1. april – 31. oktober: 10-17
1. november – 31. marts: 11-15
PRISER
Voksen 75 kr, børn (6-15 år) 20 kr, seniorer/
studerende/grupper (10+) 60 kr, familiebillet
(2 voksne + 3 børn) 150 kr.
SKIFTENDE UDSTILLINGER OG AKTIVITETER
Året rundt er der skiftende særudstillinger
og aktiviteter for børnene på Det National
historiske Museum. Udstillingerne belyser
nye sider af museets traditioner; Danmarkshistorien, portrætkunsten og historiemaleriet.
I slottets gamle vinkælder finder man Børnenes Danmarkshistorie, der har åbent hver
dag i alle skoleferier. Her kan børnene finde
den indre prinsesse eller ridder frem, når de
prøver renæssancekjoler eller rustninger, eller lære mere om slottets bygherre, Christian
4.s, barndom. Hold øje med museets kalender
på www.dnm.dk.
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Antik
genbrug

Gå på jagt efter
unikke loppefund på
Nordsjælands hyggelige
markeder og i de mange
antikbutikker. Oplev den
gode stemning og gør
et kup om sommeren og
op til jul eller på hvilket
tidspunkt af året du
kommer forbi.

7

Esthers Garage

Franske og svenske antikviteter og
industriel vintage til hus og have.
Vintage lamper fra hele Europa.
Tibirkevej 17, 3220 Tisvildeleje
Tlf. (+45) 29 66 34 98

5

Kirppu Loppe
supermarked
Hele året kan du gå på jagt i Kirppus
indendørs loppesupermarkeder efter
gode loppefund til hele familien og
samtidig nyde en gratis kop kaffe
eller te. Åbent 7 dage om ugen.
Kirppu Hillerød
Frejasvej 32, 3400 Hillerød
Kirppu Frederikssund
Kocksvej 23, 3600 Frederikssund
Tlf. (+45) 70 25 00 1
www.kirppu.dk
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Shopping i
Nordsjælland
Espergærde Centret
Shopping i Nordsjælland rummer
mange forskellige oplevelser.
Uanset om du besøger de store
gamle handelsbyer som Hillerød og
Helsingør eller nyder en dejlig dag
i en af kystbyerne, kan du lade dig
friste af originale varer i de mange
specialbutikker.

Helsingør
Bycenter

Danmarks ældste shoppingcenter, Espergærde Centret,
ligger syd for Helsingør, et stenkast fra Strandvejen. Den
kendte visionære arkitekt Per Christiansen tegnede dette
smukke center, som skulle blive landets første. Arkitekten tegnede desuden store dele af Espergærde, og bandt
dermed by og center sammen arkitektonisk.
I centret finder du 40 lækre specialbutikker, dagligvarebutikker, caféer og spisesteder, apotek, bibliotek,
læger, dyrlæger og tandlæger. Espergærde Station ligger
lige over for, og der er 550 gratis parkeringspladser. Se
www.e-c.dk for mere information om events samt åbningstider.
Espergærde Centret, Vester Torv, Øster Torv, Nørre Torv
3060 Espergærde, www.e-c.dk

Placeret for enden af Stengade ligger Helsingør Bycenter som en hyggelig oase
i hjertet af Helsingør. Her finder du 25 spændende butikker, gode spisesteder,
sjovt legeland til børnene og gratis parkering. Helsingør Bycenter har et bredt
udvalg inden for dame- og herremode, delikatesser, dagligvarer, personlig pleje,
spil, sport og inspiration til hjemmet.
Helsingør Bycenter er det perfekte stoppested, når familien skal shoppe eller
det er tid til en hyggelig frokost- eller kaffepause. Legelandet for de mindre børn
er et stort hit og giver det perfekte frirum, der fuldender besøget for børnefamilierne. Med 550 gratis parkeringspladser og let adgang til bus, færger og tog gør
det besøget i Helsingør Bycenter uproblematisk uanset hvilken transportform
der vælges.
Helsingør Bycenter, Stürups plads 1, 3000 Helsingør, www.helsingorbycenter.dk
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Få en guidebog
Besøg helsingor.dk/walk for
kort og guidebog
Guidebogen kan fås på DK, EN,
SE, CH, AR, TR

ELSINORE
WALK

Ruten er handicapvenlig
og godkendt af det lokale
Handicapråd

Følg sporet gennem
Helsingørs 800 års historie

Nu kan I tage turen igennem byen, der er
verdenskendt for Kronborg og Shakespeares skuespil Hamlet og få et glimt af en
tid, hvor Øresundstolden var grundlag for
byens velstand i mere end 400 år.
Byvandringen Elsinore Walk er en
enestående fodrejse gennem Helsingørs
udvikling. Ruten vil tage jer tilbage i
tiden til da byen var et fiskerleje. Herfra
fortsætter ruten gennem storhedstiden
med Øresundstold og industrialisering og frem til i dag, hvor Helsingør er
anerkendt som en moderne kulturby med
seværdigheder i verdensklasse.
Med ruten etableres bykernen som en
attraktion i sig selv på linje med Kron-

borg, Kulturværftet og M/S Museet for
Søfart. Den gamle bymidte har så meget
at byde på, hvis man åbner øjne og ører
og går på opdagelse. For ruten tager jer
rundt i de små brostensbelagte gyder og
’hemmelige’ steder, man hidtil kun har
kunnet finde, hvis man kender byen rigtigt, rigtigt godt.
Et gratis tilbud
Elsinore Walk er et gratis tilbud. Vil I
følge ruten, kan I få udleveret en guidebog med kort over ruten på Kulturværftet, byens museer og Kronborg. Det vil
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også være muligt at følge sporet på vores
digitale kort på hjemmesiden.
Så lad turen gå til Helsingør og planlæg som det første at gå ruten, for den vil
tage jer næsten alle de steder hen, som er
værd at se i Helsingør.
Pitstop og legepladser
I kan lave så mange pitstop, som I vil undervejs. Langs ruten vil I finde lækre spisesteder og cafeer og Helsingørs navnkundige sømandsknejper. Og for børnene vil
der undervejs være legepladser, hvor både
store og små kan tage et lille frikvarter.
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Elsinore Walk Highlights
9

KULTURHAVN KRONBORG
Helsingørs gamle værftsområde er blevet til et moderne krydsfelt
mellem kunst, kultur, historie og events i verdensklasse. Det er her,
I finder Hamlets Slot Kronborg og M/S Museet for Søfart, tegnet af
stjernearkitekten Bjarke Ingels og kåret som verdens bedste kulturbyggeri. Det er også her, I finder Kulturværftet med biblioteket, som
er kåret til Europas Bedste. Bagved biblioteket kan I også opleve
Værftsmuseet.

3

SKIBSKLARERERGÅRDEN
Besøg det unikt velbevarede hus, som i dag er museum med interiør
fra dengang Helsingør var en rig kosmopol fra Øresundstoldens tid.
Gå ind i en butik, som den så ud i 1780 – og køb ind som dengang. Der
er både skibsøl og beskøjter.

6

BYMUSEET
Indrettet i karmelitermunkenes lille sygehus fra 1520, er Helsingørs
Bymuseum i sig selv en stor seværdighed med en fantastisk historie.
Træder I indenfor, vil I se en fantastisk model af det oprindelige
Helsingør, og I vil få præsenteret udstillinger om Helsingørs historie.

7

KARMELITERKLOSTERET
Der indfinder sig en særlig ro i kroppen, når man går en tur i de åbne
arkader og kigger ind på den grønne plæne og det store træ, der står
midt i klostergården i Nordens bedst bevarede klosterkompleks.
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ANNA QUEENS STRÆDE
Der findes masser af gamle historiske huse i Helsingør, men denne
lille brostensbelagte gade skiller sig ud med en helt særlig stemning
med de originale gamle huse.
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Du kan få et overblik over alle byens
parkeringspladser i appen “Parkering
Helsingør”. Appen viser dig informa
tioner om alle p-pladser i byen, samt et
kort, så du aldrig kommer til at holde
langt væk fra byens attraktioner. Hent
“Parkering Helsingør” i din app store.
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HILLERØD
Her er historien levende

Velkommen til Christian IV’s fødeby
og Frederik VII’s og grevinde Danners
fristed. Her rækker kulturen tilbage til
både Christian IV’s handelsambitioner
og Frederik VII’s ønske om at kunne
trække sig tilbage til naturen, væk fra byens
larm. Hillerød er Nordsjællands handelscentrum, hvor man
hurtigt kan gå, cykle eller køre ud i den grønne skov og finde
rum til at få pulsen ned og følge i kongernes fodspor.
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Danmarks
smukkeste sømil
Den Lille Færge på Slotssøen
sejler mellem Torvet og Frederiksborg Slot hver halve time
fra forår til efterår. Ude fra
midten af Slotssøen kan man
se byen, slottet og ikke mindst
den smukke barokhave med
de historiske vandkaskader.

Musik og festlige dage
Der er musik i Hillerød, og på HILLERØD.NU kan man holde sig orienteret om de mange koncerter, der afholdes i bl.a. den nye Royal Stage,
det regionale spillested Klaverfabrikken og Støberihallen. Om sommeren er der også udendørskoncerter på Posen ved Slotssøen og traditionel jazz i Rosenhaven. De største begivenheder er Sankt Hans på Posen
med bål på Slotssøen, Hillerød Slotssø Byfest i august, Horrorwalk i
efterårsferien og juletræstænding fredag den 27. november. Alle events
bliver opdateret på HILLERØD.NU.

MIN SIDE

Ud i det grønne
Frederiksborg Slot ligger midt i byen og er Hillerøds smukke vartegn. Med Gribskov
og Store Dyrehave er Hillerød et godt udgangspunkt for at kombinere kultur, friluftsliv
og shopping. Det er i begge skove, at man kan opleve UNESCOs verdensarvsområde,
Parforcejagtlandskabet.
Hillerød har mange cykelstier, der binder by og natur sammen, men det er også muligt
at vandre ud i naturen direkte fra gågaderne.
Ved Frederiksborg Slot kan man gå en tur i den romantiske slotshave med små søer
og buskadser. Her ligger Frederik II’s Badstueslot fra 1580 og grevinde Danners hytte på
Louises Ø, der blev landskendt i DR’s julekalender Den Anden Verden. Man kan også nyde en frokost eller tage en kaffepause i Café Havehuset, som ligger på Rendelæggerbakken
midt i den eventyrlige Frederiksborg Slotshave.

Oplevelser i
Hillerød
Få overblikket over de mange
oplevelser i centrum af Hillerød

SHOPPING
OPLEVELSER
CAFÉER & RESTAURANTER
SUNDHED & RÅDGIVNING

HILLERØD.NU
Hillerøds hjemmeside kan også
læses på en smartphone og giver
inspiration til kulturoplevelser,
shopping, caféer, restauranter m.m.
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HILLERØD.NU
Hillerød byder på mange oplevelser, og
på www.hillerød.nu kan man søge efter butikker og restauranter, museer og b
 anker, skønhedsklinikker og bagere. Her kan man også
holde øje med koncerter, teater, udstillinger,
Hillerød Slotssø Byfest og andre events.

HILLERØD
Shopping i
Nordsjællands
handelscentrum
Hyggelige
gågader
I bymidten ligger 200 forretninger,
hvor populære kæder blander sig med
små unikke butikker og tilbyder alt
til hele familien.
Hillerød byder på mange specialbutikker inden for bl.a. delikatesser,
modetøj, bolig og livsstil, som ligger
side om side med caféer og restauranter. Nordisk Film Biografer ligger på vejen fra Hillerød Station til
gågaderne, og en eventyrlig legeplads
står klar på det grønne område Posen
ved Slotssøen. Herfra går Søstien, der
både fører til Frederiksborg Slot og
op til Torvet.
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Nordsjællands
hyggeligste
shoppingcenter
Med direkte adgang fra gågaden er Slots
Arkaderne smukt integreret i bymidten.
SlotsArkaderne har en særlig stemning,
ikke mindst på grund af arkitekturen. Gennem glastagets konstruktion brager lyset
ned i to etagers højde, og når tusmørket
indfinder sig, tændes de store lysekroner.
SlotsArkaderne har en stærk modeprofil
til både mænd og kvinder og repræsenterer nogle af Nordsjællands største butikker
inden for sport, mode og bolig, herunder
en 1.000 kvm stor Babysam samt varehuset
Bilka.
Når man har brug for en pause midt
i sin shopping, kan man slå sig ned i den
hyggelige lounge ved Espresso House eller
spise på den populære Café Dalle Valle.

Alt godt til ganen
Uden for i gågaderne er der et varieret udvalg af spisesteder, men
er vejret godt, byder Hillerød på flere charmerende iscaféer med
hjemmebagte vafler og hjemmelavet is – som er oplagt at tage
med en tur rundt om Slotssøen eller igennem byen.
I den hyggelige Helsingørsgade kan man få kvalificeret rådgivning hos Vinhuset Stoltz, købe delikatesser hos Jakobs Fisk,
Bisgaard Bageri og Irma, og i ChokoladeMageriet kan man nyde
hjemmelavet chokolade i caféen og besøge værkstedet, hvor de
eksklusive chokolader og flødeboller bliver til.
I Slotsgade ligger de større kædeforretninger, men her finder
man også et udvalg af caféer og restauranter for enhver smag.
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FREDENSBORG
HUMLEBÆK
NIVÅ
KOKKEDAL

Fredensborg
Humlebæk
Nivå
Kokkedal

Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal er
fire unikke byer med hver sin særlige historie
og identitet. De har det tilfælles, at de alle
ligger i Fredensborg Kommune, og at de hver
især er spændende besøgsmål i Nordsjælland.

Nivå
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Nivå er præget af sin historie som teglværks by med Lergravssøerne
og Ringovnen som tydelige markører. Du kan besøge Nivaagaards
Teglværks Ringovn -, den eneste eksisterende i Danmark, og høre
om, hvorfor den var et af de helt store fremskridt i industrihistorien.
Lergravssøerne, hvor der blev gravet ler til teglproduktionen, er i dag
rekreative naturområder med et rigt fugle- og fiskeliv og med stier,
gangbroer og en legeplads, som giver plads til aktiv leg og læring for
børnefamilier.
Som nabo til Ringovnen ligger Nivaagaards Malerisamling. Det
hyggelige kunstmuseum har en samling af 500 års verdenskunst, hvor
du kan komme tæt på italiensk renæssance, nederlandsk barok og
dansk guldalder – Nivaagaard er en ægte kulturhistorisk perle, som
du ikke må gå glip af. Museet er omgivet af en smuk, gammel rododendronpark, som byder på en eksplosion af farver og skønhed i maj
måned.
Nivå Havn og Strandpark er et naturskønt og familievenligt område. Ved havnen er der flere restauranter og spisesteder, og stranden
er børnevenlig med lavt vand og lækkert sand. I blæsevejr er her ofte
fyldt med seje kitesurfere.
I forlængelse af stranden ligger et spændende fuglereservat. Her
er observeret mere end 200 fuglearter. Den lavvandede Nivå Bugt og
de smalle strandenge er det eneste område på den danske Øresundskyst, hvor vadefugle har mulighed for at raste og fouragere.

Kokkedal

Hør navnet Fredensborg – og du ser straks det statelige hvide barokslot for dig. Fredensborg Slot har i mange år haft særstatus som kongefamiliens mest benyttede slot, og vi kender det fra medierne i forbindelse med kongelige begivenheder og internationale statsbesøg.
Fredensborg by er vokset op omkring slottet, som stod færdigt
i 1722. En hyggelig og levende handelsby, hvor gågaden Jernbanegade udgør forbindelsen mellem station og slot, og rummer et bredt
udvalg af detailbutikker, supermarkeder og spisesteder. Ankommer
du med tog, kan du spadsere gennem gågaden og opleve, hvordan
slottet pludselig ligger dér foran dig. For enden af gaden – som en
næsten uvirkelig hilsen fra fortiden. Royalt og lokalt, historie og
nutid, side om side.
I Slotsgade ligger flere fredede huse med spændende historier. Du kan bl.a. se huset Bournonville, hvor den kgl. balletmester
August Bournonville engang boede.
Fra slottet fører Skipper Allé ned til Esrum Sø, hvor Bådfarten
tager dig med ud på eventyrlige oplevelser på Danmarks næststørste sø. Kig også ind i Chaluphuset og Skipperhuset, og gå en tur i
Slotsparken, som er åben for alle året rundt. I Fredensborg er der
aldrig langt til betagende natur – slottet blev nok opført netop her
af samme grund.

Kokkedal går foran med kreative løsninger på
tidens klimaudfordringer. Hvis du er interesseret i byudvikling og klimatilpasning, hvor
man integrerer løsninger på problemet med
store regnmængder, så er Kokkedal et inspirerende besøg værd. Åen og de grønne områder
binder byen sammen, fysisk og socialt. Byen
er indrettet med fremtidssikret håndtering af
regnvand, der samtidig skaber nye attraktive
og trygge byrum for leg og oplevelse.
Besøg Bølgepladsen, byens nye spændende
aktivitetsområde og betragt skulpturen Skålen og Perlen som folder sig ud når solen er
gået ned, og gå ned mod åen, og få pulsen op
på Naturhængslet.

Fredensborg

Humlebæk

Humlebæk er først og fremmest kendt for
Louisiana Museum of Modern Art. Et fyrtårn
blandt kunstmuseer med en enestående kombination af kunst, arkitektur og natur, som
tiltrækker gæster fra hele verden. Nyd Skulpturparkens fantastiske udsigt over Øresund,
og slip ungerne fri i Børnehuset - Louisiana
er nemlig også et kunstmuseum for børn.
Humlebæk er mere end kunst, så tag dig
også tid til at kigge ind i byens mange specialbutikker, caféer og restauranter, som primært
ligger langs den skønne Strandvejen. Nyd en
god kop kaffe, og køb kulinariske specialiteter med hjem. I Aarstidernes Gårdbutik på
Krogerup Avlsgård finder du et stort udvalg
af økologiske kvalitetsprodukter, og du er
altid velkommen til at se dig omkring i det
økologiske og biodynamiske landbrug.
Humlebæks lange kystlinje med havne,
strande og kulturmiljøer rummer gode muligheder for aktiviteter, oplevelser og afslapning,
og på landsiden sikrer skovene adgangen til
rekreativ natur.
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HELSINGE GÅGADE

Helsinge
I handelsbyen Helsinge er der masser af aktiviteter.
Gadekærforeningen – foreningen for byens handlende – afholder året igennem forskellige arrangementer. Du kan blandt andet opleve biler i gågaden,
sommerkoncerter på Torvet, kulturnat, sommerhygge ved Gadekæret, Halloween og julehygge.

En af Helsinges attraktioner er den moderne Gribskov
Svømmehal, der rummer et 25 meter langt bassin med seks
baner, 1- og 3-meters vipper, morskabsbassin med legered
skaber til børnene og mammutbruser, der sprøjter vand ud
i bassinet, småbørnsbassin og varmtvandsbassin (begge 34
grader), vandrutsjebane, dampbad, sauna samt familie- og
handicapomklædningsrum.
Shopping er der rig mulighed for i Helsinge. Besøg VP
Arkaden, gå på opdagelse i de spændende butikker og oplev
den hyggelige stemning. I VP Arkaden finder du også en af
Nordsjællands mest opsigtsvækkende legepladser med biler,
der alle er bygget i træ af lokale håndværkere.
Kvickly i Helsinge er kædens største butik. Her finder du
alt det, du har brug for på din ferie. Der er legetøj til børnene,
beklædning til hele familien og skønne ting til hjemmet eller
sommerhuset. I delikatesse- og slagterafdelingen kan du vælge
mellem friske råvarer og lækre færdigretter, og den store vinafdeling har gode vine til. I spisekrogen kan du invitere familien på dagens ret, inden I køber kage med hjem til kaffen hos
den velassorterede bager.
Helsinge har hele to apoteker – Rådhus Apoteket og
Apoteket i Østergade. Begge steder er der receptudlevering og
et rigt udvalg af produkter til personlig pleje og velvære. Rådhus Apoteket ligger i Kvickly og har åbent hver dag hele året.
Holder du af campinglivet, er det værd at besøge Bijé Fritid
& Camping. Her finder du en stor udstyrsbutik med alt til
campinglivet og mange flotte campingvogne, samt et stort professionelt værksted, der hjælper med eftersyn og reparationer.

GRIBSKOV SVØMMEHAL
Boagervej 26, 3200 Helsinge
www.gribskovsvøm.dk
KVICKLY
Frederiksborgvej 20, 3200 Helsinge
www.helsingebrugsforening.dk
BIJE FRITID & CAMPING
Bomose Alle 19, 3200 Helsinge
www.bije.dk
VP ARKADEN
Østergade 12, 3200 Helsinge
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GRIBSKOV SVØMMEHAL

VP ARKADEN

RÅDHUSAPOTEKET

HELSINGE APOTEK
Østergade 35, 3200 Helsinge
Mandag til torsdag 9-17.30
Fredag: 9-18, lørdag: 9-14
RÅDHUSAPOTEKET
– DIT VAGTAPOTEK
Ved Kvickly
Frederiksborgvej 20
3200 Helsinge
Mandag til fredag: 8-19
Lørdag: 8-18, søndag: 9-18
Helligdage: 10-13

BIJÉ FRITID & CAMPING

KVICKLY

Fredensborg
Den hyggelige perle ved slottet

I hyggelige Fredensborg dyrkes socialt
iværksætteri, lokalt fællesskab og det
gode madhåndværk. Byen byder på gode
shopping- og spisemuligheder tæt ved
Fredensborg Slot, Slotsparken og den dejlige
natur ved Esrum Sø. Her kan du handle i de
små f orretninger, der sælger specialvarer,
delikatesser, brugskunst, strikkeartikler og
design, og opleve et anderledes udvalg, end
det, k
 ædebutikkerne i de store byer tilbyder. Du
finder det hyggelige gågademiljø på vej op mod
slottet og i den nærliggende Jernbanegade.

COUNTRY MARKET
Jernbanegade 3, 3480 Fredensborg
tlf. (+45) 48 48 48 99
facebook.com/
countrymarketfredensborg

FREDENSBORG BRØDHUS & CAFÉ
Jernbanegade 20
3480 Fredensborg
Tlf. (+45) 48 48 00 60

Læg vejen forbi Country Market i den
gamle bank, hvor ejer Marianne Holst
har skabt en markedsbutik med afsæt
i lokale råvarer og gedigent fødevarehåndværk. Du kan handle delikatesser
fra mindre fødevareproducenter i små
specialboder, og hylderne er fyldt med
lokalt producerede kvalitetsvarer lige fra
honning, syltede produkter, pasta, lokalt
produceret vin og gin til friskbagt brød
hver dag. Du kan også nyde den hyggelige
stemning i Country Market over en kop
kaffe eller en let frokost i caféen.
Indenfor hos håndværksbageren, Fredensborg Brødhus og Café, bliver der
bagt gammeldaws bagværk efter gamle
håndværkstraditioner. Her finder du alt
fra den traditionelle spandauer til kaj-

NO. 16
Jernbanegade 16, 3480 Fredensborg,
tlf. (+45) 26 60 88 28, www.no-16.dk,
www.susanne-schmidt.dk,
www.garnvaerk.dk

kager og lækre rugbrød og franskbrød,
som du kan tage med, eller du kan sidde
og nyde et stykke wienerbrød og en kop
kaffe i butikken.
Vil du forkæle dig selv, eller mangler du en gaveidé, så tag forbi No. 16, eller Fredensborgs Lille Stormagasin, som
butikken også kaldes. Her kan du kan
købe kunsthåndværk, tøj, køkkenting og
garn side om side med et stort udvalg af
smykker og accessoires til dig og dit hjem.
Butikken, der er kendt for sin hyggelige
stemning og evne til at overraske med
finurligheder på hylderne, huser 20 små
mikrobutikker med varer fra uafhængige
designere og de to større butikker Susanne Schmidt Interiør og garnbutikken
Garnvärk. I Nr. 16 er der også mulighed

MADKOLLEKTIVET NABOSKABER
Slotsgade 3
3480 Fredensborg
Tlf. (+45) 30 62 54 02
www.madkollektivet-naboskaber.dk

for at nyde en god kop kaffe i den lille
café med siddepladser i handelsgaden og
butikken.
Hvis du vil prøve en anderledes spiseoplevelse, så er Madkollektivet Naboskaber et besøg værd. Lige ved Fredensborg
Slot ligger det alternative spisested, som
låner det bedste fra et folkekøkken, en
restaurant og et moderne forsamlingshus.
Her spiser man sammen ved langborde,
stemningen er uformel, og maden er tilberedt med stor faglighed og kærlighed
til de bedste økologiske råvarer. Udover
at være kok er indehaveren bag også sommelier, og vinkøleskabene er derfor fyldt
med spændende vine til gode priser, økologisk øl og cocktails på flaske.
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GILLELEJE
Byen på toppen
I Gilleleje er alle ingredienser til stede for
en god ferie, og det er uanset hvad tid på
året man besøger byen. Gilleleje byder på
skøn natur, en autentisk havn, lækre specialbutikker, spisesteder og caféer, og et
stort varieret udbud af kulturaktiviteter.
Gilleleje favner alle, og byen har to
gange indenfor de seneste år modtaget
priser – blandt andet for Danmarks bedste service og værtskab!
Siden begyndelsen af 1900-tallet har
Gilleleje tiltrukket mange turister i sommerhalvåret. Gilleleje havn er altid en
oplevelse at besøge, og her finder man
fiskeauktion, fiskebutikker, bådebyggere,
naturlegeplads og fiskebassin til børn, og
naturligvis udsigt til fiskekuttere på vej
ind og ud af havnen.
En anden attraktion er byens
handelsliv med et stort udbud af små detailbutikker og 26 forskellige spisesteder
og caféer, og i den ældre del af Gilleleje
kan man opleve de autentiske fiskerhuse,
der ligger side om side med skøn udsigt
ud til havet.
Naturen omkring Gilleleje trækker
også mange gæster til, og er oplagt til både vandre- og cykelture. I 2019 indviede
Kierkegaard by Nature en skøn filosofisk
vandretur med start og slut i Gilleleje.
Sommerhalvåret har et stort udbud
af udendørs kulturaktiviteter. Starter i
Pinsen med Sildebord på torvet, og herefter følger Hvid Lørdag, Bakkefest, Spark
dæk på havnen, Travaljefest, Torvedage,
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Opera på Toppen, Vild med Vand, Sildens
dag, Kunst i Fileten, Eventdage på torvet,
Biler på Toppen, Kulturnat, små lokale
koncerter på byens spisesteder og mange
andre arrangementer. Hver uge i sommer
halvåret er der et spændende program for
ugen.
Gilleleje er indgangen til den danske
riviera, og byen glæder sig til at byde velkommen!
Kulturhavn Gilleleje
Kulturhavn Gilleleje midt i byen er et
moderne, arkitektonisk mesterstykke.
Man bemærker det straks, når man går en
tur rundt – huset har det hele: Musikscene, premierebiograf, bibliotek og italiensk
restaurant. Året rundt arrangeres events,
der kombinerer musik, mad, foredrag eller film. Børnene kaster sig ud i kreative
udfoldelser – eller nyder bibliotekets
tumlerum, ligesom seniorer, småbørnsforældre og dem ind i mellem enten deltager
i aktiviteterne eller bare nyder de skønne
miljøer i huset.
I tilknytning til Kulturhavn Gilleleje
finder man Snedkeriet, der ligger ned til
kanalen. Her har lokale kunstnere til huse i deres kunsthåndværksteder med originale smykker, billedkunst, unikastrik
og keramik.

PÅ GILLELEJE HAVN FINDER DU
Restaurant Far til 4
www.far-til-4.dk

Bakkehuset
www.bakkehuset-lagersalg.dk

Fiskehuset
www.fiskehuset-gilleleje.dk

Kanalkiosken

Gilleleje Havn

En verden af is

Det Maritime Spisehus
Proviant Gilleleje – www.proviant.dk

Adamsens Fisk
www.adamsensfisk.dk

Speedy’s Grillbar
facebook.com/speedysgilleleje

Havhøkeren
Sejler, fiskeudstyr, sko og tøj

Mågeskrig, bølgebrus, vind i håret, fiskekutternes traditionelle rolige
lyd, lyden af børn der leger mellem garnerne eller fanger krabber,
samt duften af frisk fisk – du er ikke i tvivl. Du er på Gilleleje Havn.
Sjællands største fiskerihavn med fiskeriauktion, isværk, filetfabrik, røgeri, fiskehandlere og fiskeeksport. Havnen er en
stor arbejdsplads med mange ansatte til
at servicere erhvervs-og lystfiskere samt
lystsejlerne med bådeværft, maskinfabrik,
skibsmaler, smed, kranservice og bedding,
hvor der er ubegrænset adgang til at opleve håndværket og se fiskerne losser deres
kuttere og ordne garn. Tag en slentretur
rundt på havnen med en is fra det store
udvalg, eller nyd en kop kaffe og kage fra
vaffelbageriet eller en af caféerne.
Skulle sulten melde sig, byder havnen
på mange indbydende restauranter med

terrasse-og gårdmiljøer, eller man kan
købe lækre friske fisk hos fiskehandlerne,
alt fra jomfruhummere, laks, rødspætter,
røgvarer til lune fiskefrikadeller, lækre
fiskeanretninger en skøn burger, pølse
eller sandwich, der kan nydes ved et af de
mange borde langs havnekajen, tag evt.
en færdigret med hjem eller nyd den i
stævnen af båden.
Lystsejlerne kommer langsvejs fra for
at bruge de moderne faciliteter, opleve
kunst og kulturtilbuddene, bruge biografen, shoppe i byens mange forretninger
og nyde en kølig genstand på byens torv.
Hele sommeren afvikles mange arran-

Brdr. Petersens Maskinfabrik
www.brdrpetersen.dk

Fiskerners Deli
www.fiskernesdeli.com

gementer på havnen. Kunst på Filet’en,
Sildens dag, open air opera, livredder
patrulje besøg, forskellige sejlsportskonkurrencer, naturoplevelser, ugentlige
dæksparktræf og live musik til frokosten.
Gilleleje Havn er en stor sanselig
oplevelse af lyde, dufte, følelser, fornemmelser, vind og vejr, med masse af liv året
rundt, der gør det til en unik perle, man
har lyst til at besøge igen og igen.
Gilleleje Havn,
Havnekontoret, Havnen 5, tlf. 48 30 16 63
3250 Gilleleje, gillelejehavn@gmail.com,
www.gillelejehavn.com
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Kulturhavn
Gilleleje

Musik, film
og fornøjelser
året rundt – og
lækker mad

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Kulturhavn Gilleleje
Åben kl. 7.00 – 22.00
www.kulturhavngilleleje.dk
Kørestolsbrugere har gode adgangsforhold
overalt
I højsæsonen fra 1. juli til 31. august fungerer Kulturhavn Gilleleje også som turistbureau. I denne periode kan du møde VisitNordsjælland ved skranken i biblioteket.
Kulturhavn Gilleleje er ejet af Fonden
Kulturhavn Gilleleje og opført af Gilleleje
Brugsforening i 2016. Drives bl.a. af mere
end 200 frivillige fra lokalområdet.
TILBAGEVENDENDE BEGIVENHEDER
Solhvervsfest med ildslugere, akrobater og
vikingemjød når vinteren er allermørkest,
Sct Før Hans fejres under sommersolen på
Kulturbroen med flere bands og strømmende fadøl. Påske, halloween og jul fejres
selvfølgelig også med pynt og pragt. Og
måske en romantisk Valentin i februar?
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Kan du lide fodbold? Eller jazz? Birthe Kjær, pizza eller måske en dejlig
kunstudstilling? Kulturhavnen byder på det meste.
Her er scenen til musikken og der er musikarrangementer mindst en gang om
måneden. Gallerigangen viser skiftende udstillinger og her er flere rum til debatter, foredrag og møder.
Gilleleje Bibliotek sprænger statistikken for besøgende hvert år med sine
smukke rum og indbydende møblement. Børnene tumler i bibliotekets puderum
og legeafdeling. På fridage og i ferier er der sjov med stenmaleri, Ballonprofessor
Bobbel, tryllekunstnere og cirkusartister.
På 1. sal ligger to moderne premierebiografer. I billetsalget i stuen sælges slik,
sodavand og popcorn. Drikkevarer og snacks købt i huset må gerne tages med i
biografen – det gælder også lækkerier fra restauranten.
Restaurant Bolværket serverer dansk/italiensk mad af høj kvalitet til en fornuftig pris. Restauranten tilbyder ofte særlige menuer, der følger begivenheder i
huset f.eks. operamenuer eller fodboldburgere, når Champions League kampene
kører på storskærmen. Lækre elegante rustikke lokaler danner ramme for både
private selskaber og fællesmiddage ved hyggelige langborde. Se mere på hjemmesiden. Bordbestilling kan ske på kontakt@bolvaerket.nu eller på (+45) 70 25 12 61.
I Snedkeriet på den anden side af kanalen er der butikker med maleri, kunsthåndværk og smykker.
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FREDERIKSVÆRK
Frederiksværk by er præget af kanalen,
der forbinder A
 rresø med Roskilde Fjord.
Gennem bymidten løber vandet langsomt
og fører naturen ind i centrum. Kanalen
er selve byens livsnerve, idet den allerede
i 1700 tallet leverede energi til industrien
på stedet.
Den menneskeskabte kanal kan følges
hele vejen gennem skoven til Danmarks
største sø, Arresø. Her kan man i sommerperioden komme på sejltur med det
smukke træskib M/S Frederikke.
Nyd en pause på ét af byens torve og
pladser; det hyggelige Nordtorv, det nye
Valsetorv eller på plænen foran byens
Kulturhus Gjethuset. Den majestætiske
bygning huser året rundt udstillinger,
koncerter og andre kulturelle tilbud.
Frederiksværk er også kendt for
det stolte vartegn Krudtværket, hvor
krudtet blev fremstillet til Danmarks hær
og flåde. På Krudtværket kan du se de
gamle vanddrevne maskiner i funktion.
Der er daglige omvisninger i sommer
perioden, om søndagen særligt for børn.
Slå et slag indenfor i Industrimuseet
Frederiks Værk, hvor der vises skiftende
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historiske udstillinger og findes en glimrende museumsbutik.
Byens gågade ligger unikt placeret
mellem kanal og skov – og byder på et
stort udvalg af dejlige butikker, loppe
centre, caféer og kulturoplevelser. Året
rundt sørger Frederiksværk Handel for
liv i gaden med koncerter, Torvedage,
Kanonfredag og en masse aktiviteter.
Byen i skoven og skoven i byen
Frederiksværk ligger smukt i et stort og
kuperet skovområde. Fra Frederiksværk
Kirke løber en idyllisk sti langs kanalen gennem Arresødal Skov hele vejen
til Arresø. Ved søen findes en overdækket fugleudkigsplatform, hvorfra du kan
nyde udsigten og opleve det rige fugleliv
– og måske få øje på den sjældne isfugl,
der holder til langs kanalen. Et trædæk
giver tørskoet passage på det sidste stykke
gennem Ellemosen og den tætte sivskov.
Turbåden M/S Frederikke tilbyder hele
sommerperioden sejlture på Arresø.
Historisk og kulturelt vingesus
Frederiksværk er Danmarks første indu-

striby, og adskillige steder i byen opleves
historien på nærmeste hold. Besøg Krudt
værket, der blev etableret af J.F. Classen
og regnes for det bedst bevarede i verden.
På museet fortælles historierne om det
livsfarlige arbejde med fremstilling af
sortkrudt, eksplosioner, død og lemlæstelse. Industrimuseet Frederiks Værk sætter
en ære i at formidle Frederiksværks historie på tematiske byvandringer i hele sommersæsonen. Billetten er en fællesbillet
og gældende både til Krudtværksmuseet i
Frederiksværk samt til Knud Rasmussens
Hus i Hundested.
Gjethuset er byens stolte kulturhus.
Det er det største og ikke mindst smukkeste kulturhus nord for København – alene
bygningen, som oprindeligt var et kanonstøberi, er i sig selv et besøg værd. Gjethuset er i dag et aktivt musik- og kulturhus,
som danner rammen om alt lige fra rockkoncerter og konferencer til børneteater,
professionelt turnéteater, kammermusik
og internationale udstillinger. Velkommen til industribyen Frederiksværk.

Frederiksværk er meget mere end
en spændende industriby. Her er
skønne legepladser for børn, mulighed for fiskeri eller en aktiv ferie.
Er du til kunst og kultur har byen
og området mange seværdige bygninger og vidste du, at du kan tælle
hele 25 broer over kanalerne på din
tur rundt i byen? Vil du opleve naturen på egen hånd findes der mange
smukke naturstier, som tager dig
rundt i området. Du kan f.eks. gå
den smukkeste tur fra Arresø langs
kanalen og ind til centrum af byen
og videre ud til Frederiksværk havn.

Det er for børn
•
•
•
•
•

Skovlegeplads
Legepladsen Krudtskuddet
Legeplads på Frederiksværk havn
Ladegårdssøen Put & Take
Olliestedet skaterhal Ølsted

Kunst- og
kulturoplevelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det sker i
Frederiksværk i 2020
• Frederiksværk Musikfestival
• Halsnæs Jazzfestival
• Kanonfredag
• Krudtværksfestival
• Torvemarkeder
• Kunst i Halsnæs-Åbne Atelierdøre
• Frederiksværk Stålmand
• Grundlovsarrangement
… og meget mere

Tæl 25 broer over kanalerne
Gjethuset Kulturhus
Krudtværket
Krudtværksmuseet
Palæet
Frederiksværk Kirke
Ølsted Kirke
Vinderød Kirke og kirkegård
Arresødal Slot og Classens park
Lundbyes Bænk
Skjoldborgparken
Vognporten-Kunstinformation
Ågalleriet
Ølsted Skulpturpark

Naturoplevelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auderød Naturhavn
Dronningholm Slotsruin
Frederikke på Arresø Tursejlads
Evighedstræer
Bakkestien
Vandresti fra Arresødal og til
Frederiksværk havn
Flydeshelter på fjorden
Shelterpladser på Arrenæs
Udsigtsplatform ved Arresø
Sivbroen v. Krudtværksområdet
Snogebroen bag svømmehallen
Melby Overdrev
Ølsted grusgrav

Turistinformation
• Informationsvæggen i
Nordcenteret
• Frederiksværk Bibliotek
• Turistinformationen Hundested
Havn
• www.visitnordsjaelland.dk
• www.oplevhalsnaes.dk
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Hundested
by og havn

Ved indsejlingen fra Kattegat til Isefjord og
Roskilde fjord ligger den charmerende havneby
Hundested. Byen er helt sin egen – en blanding
af moderne kulturhavn og aktiv erhvervshavn,
hvor kuttere fra morgenstunden lander dagens
fangst af friske fisk. Her finder du et moderne
bryggeri med fremragende øl, arbejdende værksteder med innovativ glaskunst, smykke og møbeldesign, der giver genlyd ude i verden, side om
side med et klassisk bådværft, et vodbinderi og
en smedje. En god blanding af intakt maritim
atmosfære og moderne kunst og design, som
gør Hundested til en ganske særlig oplevelse
– en unik havneby med nærvær, kvalitet og
autencitet.
Det skal du opleve
Besøg polarforskeren Knud Rasmussens Hus
i det unikke naturområde ved Spodsbjerg Fyr,
eller tag en afstikker til Lynæs, som er et paradis
for wind- og kitesurfere. Klap-en-fisk-platformen og naturlegepladsen på havnen, tiltrækker
de yngste, mens gallerierne og de arbejdende
værksteder byder på solidt håndværk og kvalitetskunst. Spisestederne ligger dør om dør,
og toget kører helt ned til havn og strand. Hen
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over sommeren er der mange aktiviteter såsom
kunsthåndværkermarked Beddingen og Hunde
sted Sandskulptur Festival. Her kan du opleve
den ganske særlige kulturattraktion, hvor
sandskulptører, heriblandt flere verdensmestre,
skaber monumentale og forgængelige kunstværker i særklasse af gyldne sandkorn. Årets tema
er What a wonderful world – en hyldest til vores
klode og alt det smukke i livet. Sandskulptur
festivalen kan opleves på Hundested havn fra
7. maj – 18. oktober 2020. Alle dage fra kl. 10.00.
Oplev også den årlige havnefest i juli, Hundested By Night, hvor butikkerne holder åbent til
midnat med gode tilbud, musik og mad. Sildens
Dag og det årlige Motortræf med Hundestedmotorer i september og sommeren 2020 byder
igen på krydstogtanløb til Hundested Havn.
Hygge og havkig for hele familien
Hvis du vil hygge med familien, så tag et slag
minigolf på Fjordens Minigolf Café og Ishus.
Her finder du en 18-huller stor minigolfbane
med et maritimt udtryk. I caféen og ishuset tilbydes der lette anretninger, desserter, diverse
is, samt kolde og varme drikke, som kan nydes
udendørs med kig over havnebassinet.

Events 2020
• Hundested
Sandskulpturfestival
• Kunsthåndværker
markedet Beddingen
• Hundested Havnefest
• Krydstogtanløb
• Sildens Dag
• Hundested Motortræf
Se meget mere på
visitnordsjaelland.com
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Hundested
by og havn
Oplev alt fra smukt træværk, glaskunst, udsøgte
blomster og lækkert tøj til eksklusivt smykkedesign.

I centrum af byen ligger mange originale
butikker. Hos Knokleriet finder du Nordsjællands mest personlige udvalg af tøj
til ham og hende. Butikken, hvis lokaler
er med til at understøtte tøjets udtryk,
er helt klart et besøg værd. Hos den lille
blomsterforretning, Erantis, kender de til
alle slags dage og de glæder og sorger, de
bærer med sig. Med kendskab til traditioner, højtider og med en særlig fornemmelse for farver og tekstur, bliver blomster og
andre spændende materialer kombineret,
til de skønneste kreationer. Kunden er i
højsædet og ud fra ønske og med ekspertise, bliver der skabt lige netop det blomsterværk, du ønsker at få med dig på din
vej. Butikken byder på et stort sortiment
inden for interiør, vin, chokolade, lys, ser-
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vietter m.m. Kom forbi, oplev Erantis og
lad os se, hvad vi kan gøre sammen.
På havnen shopper du kunst og kultur
Guldsmed Christina Bendix står bag
smykkebutikken Bendix Copenhagen
på Hundested Havn. Kvalitet og æstetik er omdrejningspunktet for de eksklusive smykker, der er udført i højeste
håndværksmæssige kvalitet, og består
af materialer som ubehandlede Tahiti
kulturperler i naturlige farver, diamanter i topkvalitet og 18 karat gult guld og
hvidguld.
Verdenssucces i Hundested
Lyset og naturen spiller en stor rolle,
når Nanna Backhaus Brown og Andrew

Brown skaber både unika glaskunst og
smukt mundblæst glas. Glaspusteriet
på kajkanten holder åbent hver dag året
rundt, og i hverdagene kan du følge det
arbejdende værksted og glassets fascinerende egenskaber. Måske kender du
Backhaus Brown for deres verdenssucces
Glasskibe udviklet i samarbejde med møbelsnedkeriet Egeværk. De to værksteder
har kombineret deres mesterlige håndværk i et nyskabende unikt samarbejde;
en serie skulpturer af vikinge glasskibe i
glas og træ.
Byen med eget bryghus og
dejlige restauranter & caféer
På havnen ligger også Halsnæs Bryghus.
Øllet på hanerne favner fra bittert til sødt

og fra lyst til mørkt. Maden tilberedes af
gode råvarer, og man går efter enkelhed,
tradition og harmoni for smagsløgene.
Kalenderen byder på blues, jazz, pop,
kendte musikere, lokale stjerner og vinog ølsmagninger.
Nyd den smukke udsigt og et velsmagende måltid på Restaurant Havfruen.
Lækker og velsmagende mad fra bunden. Ud over de populære hjemmepaneret rødspættefileter kan du f.eks. få det
berømte fisk og skaldyrsfad, stjerneskud
eller måske en god frokosttallerken. Udsigten til havnebassinet kan du nyde både
i sol og regn, idet du kan sidde oppe og
nede – både ude og inde. Hen over sommeren vil der blive afholdt forskellige

events. På Havfruen`s café, kan du købe
god kaffe og hjemmebagte kager.
Har du lyst til en saftig mør bøf til aftensmaden, frisk fisk eller gode økologiske grøntsager? Så finder du let det hele i
Hundesteds butikker i Nørregade. Nørre
gades Slagterforretning er garant for god
kvalitet, hvad enten det drejer sig om
møre bøffer, ½ gris eller lækkert smørrebrød til frokosten. MENY Hundested
er et moderne fødevaremarked, hvor høj
kvalitet til hverdagspriser er i fokus. Vi
tror på, at spiser du bedre, lever du bedre!
Det er her, du finder frisk fisk, lækkert
kød, fantastisk vin, sæsonens frugt og
grønt og et stort sortiment i økologiske
varer under ét tag.

På Knud laver de bistro-klassikere på
deres egen måde; søstærkt inspireret af alt
det vand, der omgiver Hundested. Østers,
hummer, blåmuslinger og smørstegte
fladfisk er faste retter på menukortet,
hvor der også er plads til en god, velhængt bøf, grønne retter og stegt fjerkræ.
Den fornødne tid bliver brugt på omhyggeligt at tilberede alt fra bunden, og lave
måltider, det også tager tid at spise. Den
dejligste mad i hele verden er nemlig den,
der bringer folk sammen, får folk til at
løfte glasset, sige skål, og tage nuet ind
helt og fuldt.
Mulighederne er mange i Hundested,
så hjertelig velkommen til den hyggelige
havneby i Halsnæs.
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Hyggelige

badebyer
Rågeleje
Rågeleje er en lille hyggelig og stemningsfuld badeby midt imellem Tisvildeleje og Gilleleje med et traditionelt sommerhusmiljø, hvorfra mange har gode
barndomsminder om bondegårdsbesøg, cirkus, ture på stranden i solnedgangen, hygge og spil.
Den klassiske strandpromenade, med udsigt til de stribede badehuse, følger
kystvejen et godt stykke langs stranden helt tæt ved havet. Når det rigtig blæser, er der masser af kite- og windsurfere at kigge på.
Udover stranden byder området omkring Rågeleje også på meget andet
smuk natur. På de lyngklædte bakker ved Heatherhill græsser fårene om sommeren og om vinteren er bakkerne perfekte til en kælketur i snevejr. Lige syd
for Rågeleje finder du Maglehøje, 10 gravhøje fra Bronzealderen, hvor en 1,3
km sti leder dig rundt til dem alle. I hele området er der mange smukke gangstier og ved Rågegården kan man stadig ane den smukke have, der var her en
gang med rhododendron og åkandesøer.
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Tisvildeleje
Tisvildeleje er den historiske badeby, hvor storbyens bohemer i generationer har søgt fred for rampelyset og det hektiske storbyliv. Her ved havet, skoven og hegnet kan man geare ned og blive ét med
naturen. Den kilometerlange, hvide sandstrand har
god plads til alle, og man kan altid finde sit eget
lille sted i klitterne, ligesom det er muligt at vandre
i Tisvilde Hegn og nyde stilheden, helt for sig selv.
Men Tisvildeleje er også masser af socialt liv:
Musikfestivalen Musik i Lejet er på få år blevet så
populær, at billetterne bliver revet væk på under
en time. Det årlige Kildemarked med kunsthåndværk, underholdning, mad og drikke trækker
masser af besøgende, og på lørdage i sommermånederne er der loppemarked på Birkepladsen.
Tisvilde Bio sørger for kvalitetsfilm, og Bio
Bistro for underholdning og god mad
hele året.
Oplev den ægte badeby-atmosfære på historiske, nænsomt restaurerede badehoteller, hvor forkælelse i
en hjemlig atmosfære er i højsædet. Eller bo på det familievenlige ferie- og kursuscenter Sankt
Helene, med dyr, naturlegeplads,
sportsfaciliteter og masser af plads
til udfoldelse.

Der er livredder på strandene
hver dag fra juni til august

Dronningmølle
5 km fra Hornbæks og 6 km fra Gillelejes pynter ligger Dronningmølle
inde i bugten. Det giver en dejlig lang badestrand for børn og voksne i
sommermånederne, hvor der er livredderposter, parkerings- og toiletforhold til byens mange sommerhus- og campinggæster. Fra stranden
kan gæsterne vandre sydpå af en bred grøn smeltevandsdal til det fredede landskab Ruslands Bakker, Tegners Museum og Statuepark, samt
besøge det økologiske landbrug Thorshøjgård. Vandrer man mod vest
langs stranden, kommer man til kunstudstillingsstedet Munkeruphus
med den tilstødende offentlige strandpark. Der er meget smukke stiforbindelser langs kysten både til Hornbæk og Gilleleje.
Tæt på stranden findes Gribskov kommunes eneste Put & Take sø,
Lergravsøen, hvor der løbende udsættes regnbue- og guldørreder. Her
kan man holde en aktiv ferie med fiskeri både for store og små. Fiskekort til søen købes i byen tæt ved søen, hvor der også er mulighed for
overnatning i byens B&B.
Der er indkøbsmulighed centralt i byen af både dagligvarer og i
specialbutikker, boghandel, dyrebutik, boligindretning og 2 genbrugsbutikker.
Det er muligt at spise både jordbær i Jordbær Caféen, tapas hos Spanske
Fristelser, italiensk hos Il Vero, takeaway hos Café Rose og få en fadøl
hos Bodegaen og Galleri Gudme.
Syd for Dronningmølle ligger Esrum Kloster, hvor spændende udstillinger fortæller om tiden, da hele området var beboet af munke, og
hvor Dronning Sophie lod bygge den første vandmølle ved Esrum Å,
som blev oprindelsen til byens navn Dronningmølle.
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Liseleje
Badeferie som
i gamle dage
Blot en times kørsel fra København byder
den sjællandske nordkyst på noget særligt
– den romantiske badeby Liseleje.
Foråret på Nordkysten er friskt og
klart, og sommeren er bare lidt bedre end
de fleste andre steder i landet med mindre
regn og flere solskinstimer.
Når solen bager fra en skyfri himmel
på en vindstille sommerdag, er der ikke
noget bedre sted i verden end lige her. Sandet strækker sig, så langt øjet rækker, vandet er klart med blågrønne farver, og de
store sten i diget er varme af solens stråler.
Om efteråret og vinteren er der færre
mennesker på Nordkysten, og vejret er
mere barskt. Her kan man for alvor mærke naturens kræfter og finde ro i sjælen
ved at lytte til blæsten og det brusende
hav – og de enestående solnedgange på
Nordkysten kan opleves hele året.
Her er plads til alle ...
Er du er til yoga eller daseliv på stranden?
Sejlture i havkajak? Eller torvedage, leg
og fest? Liseleje favner det hele og byen
summer af liv igennem hele sommeren,
hvor der er aktiviteter for folk i alle aldre.
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Hop på cyklen eller gå en tur fra Liseleje
og gennem Asserbo. Området byder på
den idylliske skov og overdrev, tag solbad
i klitterne eller bare en tur ud til havet
og nyd den lange kyststrækning. En af
landets nok smukkeste naturlegepladser
Havtyren er helt sikkert også et besøg
værd. Lige over for Danmarks største naturlegeplads Havtyren og kun 100 meter
fra den børnevenlige strand ligger Lise
legeland. Her er en fin bane med elektriske biler, som børnene selv kan styre.
Desuden adventure minigolfbane, hvor
hele familien kan udfordre hinanden.
Oplev Liseleje-ugen i uge 30, hvor her
er fyldt med spændende aktiviteter – fra
drageværksted og skattejagt til malerworkshop og koncerter. Deltag i den
årlige byfest White Night, hvor byen
klæder sig i hvidt, spiser og danser, nyd en
koncert på byens nye strandtorv eller vær
med at syng solen ned på udvalgte søndage henover sommeren, hvor man mødes
på stranden i solnedgangen.
Hos byens Købmand, som har eksisteret siden 1946, byder Niels Vad der er 3.
generation i butikken indenfor, og her tilbydes alt, hvad der skal bruges på ferien.

Events 2020
• Dragefestival
• Familiedagen
• Kunstnerdag
• Liseleje Uge 30
• Torvedage
• White Night
• Morgen yoga på stranden
• Syng solen ned på stranden
Se mere på www.visitnordsjaelland.com

Spis godt i Liseleje
Liseleje byder på flere muligheder for at
spise godt. Start din dag med en tur til
Din & Min Bager, hvor den gode stemning og kvaliteten på brød, kager og tærter er i top. Lisestuens café og burgerbar
sørger for god mad og en dejlig oplevelse
for dig og din familie – kun 100 meter fra
Liseleje Strand. Lad dig friste af is, hjemmebagte vafler og alt hvad den søde tand
begærer i Lisestuens Isbar. Der er plads til
hele familien både ude og inde.
Bo godt i Liseleje
På Liseleje Badehotel kan du få badeferie
som i gamle dage, hvor du kan trække dig
tilbage fra hverdagen, koble fra og bare
være, i samvær med dig selv og andre. Hos
Feriepartner i Liseleje kan du finde og leje det sommerhus, der passer bedst til dig
og din familie. Der er feriehuse i mange
prisklasser – både meget luksuriøse og
også mere enkelt udstyrede huse.
I Liseleje får du badeferie som i de
gode gamle dage med en god blanding af
afslapning, oplevelser og fornøjelser. På
www.liseleje.dk kan du følge med i, hvad
der sker i byen, se udvalget af butikker og
restauranter og få et overblik over, hvor
du kan bo.

Morten og Anne-Mette Lorenzen
til “White Night i Liseleje 2019”
Anne-Mette arbejder som skolelærer i en nærliggende skole og åbner
hver sommer Die Kunsthalle Liseleje.
Morten er lokalpolitiker i Halsnæs
kommune og arbejder til dagligt i en
NGO/patientforening.
“Vi har nydt at bosætte os i Liseleje. Vi kom fra København til denne
lille sommerby for at bo her hele året.
Naturen er fantastisk og lige udenfor
døren. Lokalsamfundet er stærkt og
vi hilser alle på hinanden, om det er
hos købmanden, i hundeskoven, på
stranden eller til et af de mange arrangementer i byen, både sommer
og vinter. Og så er Liselejefolket gode
til at byde nye naboer og turister velkommen. Vi blev taget så godt imod
da vi ankom for snart fem år siden.
Liseleje er altid dejlig, med sin egen
skiftende charme på de forskellige
tider af sæsonen.”

Charlotte Ramsing Parnas,
landligger i Liseleje alle mine 67 år
“For mig står Liseleje som den evige
og lykkelige barndom ... lyse minder, tryghed, genkendelsens glæde,
dejlig natur, sol og regn, badning og
afslapning, herligt havenusseri, hård
hus-vedligeholdelse, hyggeligt lillebysamfund, gamle og unge familiemedlemmer, der deler glæderne, de
tætte nabobånd, der efterhånden
føles som en hel Liseleje-famile, festlige gæstebud og vidunderlig ro, når
vintersæsonen melder sig ... og 2. og 3.
generation har det på samme måde!”
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Hornbæk er en af Danmarks mest populære badebyer. Men det er også
byen, hvor “det gode liv”
er i fokus hele året rundt.

HORNBÆK
– en by på Nordkysten
med initiativ, liv og charme

I sundhedsugen UGE 31
er der mulighed for at
krydre ferien med en
masse sjove, spændende
og gratis oplevelser
inden for sport, sundhed
og velvære.
www.uge31hornbaek.dk
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I Hornbæk skydes sommeren i gang med Store
Badedag, hvor mellem 700 og 1.000 Hornbækkere hopper i havet. I ugerne 27-30 bydes der
på flere store sportevents på Hornbæk Strand,
Hornbækløbet, og den legendariske Havnefest.
Et andet meget populært tilbud er eventen “uge
31”, hvor frivillige ildsjæle fra byen stiller op
med en bred vifte af aktiviteter inden for sundhed og velvære. Der kan bl.a. danses, cykles, fægtes, dykkes og vandres i “skovens dybe, stille ro”.
Og børnene kan blive krabbefiskere for en dag.
Alt er gratis og uden tilmelding.
Hen over året byder Hornbæk også på Kunst
i Teltet, Kunst på Molen, Kulturnat og Sildens
Dag. Hornbæk er byen, hvor man bakker op om
sine aktiviteter, og hvor de lokale glæder sig til
at byde turister og andre gæster velkommen.
Året rundes af med “Jul i Skurbyen”, hvor de
små skure danner ramme om en rigtig “juleby”.
Hornbæk er meget andet end aktiviteter
Byen byder også på en af Danmarks bedste
badestrande, som flere år i træk har opnået “det
blå flag”. Stranden er med sit lave og krystalklare vand bl.a. meget attraktiv for børnefamilier.
Børnene kan også finde beskæftigelse på den
nærliggende strandlegeplads. Nævnes bør også
søen, som ligger midt i byen, og som giver rige
muligheder for både aktivt liv med outdoorfitness og ro og fordybelse på en af de opstillede
bænke. Og en vandre – eller cykeltur i den store
plantage kan bestemt også anbefales. Der bydes
på interessante byvandringer, arrangeret af den
lokalhistoriske forening, eller byvandringer i
løb, arrangeret af en af byens løbeklubber. Midt
i det gamle fiskerleje findes også den idylliske
Hornbæk Kirke, som i sin nuværende form har
hele 282 år på bagen. Shoppegenet kan også
blive brugt. Der er tre velassorterede super
markeder og flere butikker til mænd, kvinder
og børn, livsstil og interiør. Byen har også mange fine caféer og restauranter. Ønsker man at
være i byen i flere dage, kan der vælges mellem
overnatning på hele seks forskellige hoteller, et
stort antal B&B eller på campingpladsen. Der
er også mulighed for at spille tennis, kroket og
golf, eller dyrke surf og standup-padling, hvor
alt udstyr kan købes eller lejes hos et par surf- og
stand-up padling firmaer. Og Kurbadet tilbyder
skøn selvforkælelse og wellness.
På Bytorvet finder man bibliotek og turistinformation, hvor man kan få svar på stort og
småt om byen, fordybe sig i dagens avis, eller få
internetadgang.

Street food i Hornbæk

Det Fedtede Hjørne har sin egen specielle atmosfære!
Her er dejlig mad og drikke, hyggeligt og sjovt, rare
mennesker, et sted man kan slappe af og hænge ud –
ung som gammel, venner som familie, pige som dreng!
Baren er velassorteret – fra iskolde fadøl til hjemmelavede drinks m.m. Fra morgenstunden er der friskbrygget kaffe og hjemmebagt brød/kage. Madboderne
tilbyder fish & chips, mexicansk, burgere, indisk og
caribisk mad m.m. Sæsonen åbner 1. maj 2020. Følg
med på facebook eller facebook.com/detfedtedehjoerne – for arrangementer både i og udenfor sæsonen.
Det er sol, det er sommer, det er Hornbæk …
Det Fedtede Hjørne, Øresundsvej 2A
3100 Hornbæk, tlf. (+45) 60 40 81 64

I Albi’s kaffebar & second-hand serveres alt i økologisk
kaffe, chai, the, øl, vin og moster. Alt er hjemmebagt,
og der er mulighed for morgenmad, frokost og et større
udvalg af dejlige hjemmebagte kager. Alt interiør kan
købes, så forelsker du dig i en stol, billedet på væggen eller i en af de mange nipsting, kan du købe det med hjem.
Wi-fi og mange forskellige brætspil er til fri afbenyttelse. Nyd den afslappede og uformelle stemning i de hyggelige stuer eller i den skønne solrige have. Camilla og
Michael, som ejer kaffebaren, bor selv i huset med deres
to børn. Albi’s kaffebar er en oase i Hornbæk fyldt med
atmosfære og gode oplevelser. Tjek åbningstider, musikarrangementer etc. på Facebook eller Instagram.

Albi’s Kaffebar

Albi’s kaffebar & second-hand, Nordre Strandvej 354
3100 Hornbæk, tlf. (+45) 25 17 17 51

Ewaldsgaarden

Ewaldsgaarden er den skjulte perle i skønne
Hornbæk. En klassisk hotelpension med en
enestående beliggenhed. Afsides – men alligevel tæt på den hyggelige by Hornbæk med
den dejlige badestrand. Kvalitet og personlig
service er omdrejningspunktet. Med fredelig landlig atmosfære og hjemlig hygge, er
Ewaldsgaarden det perfekte sted til ferien
eller weekendopholdet – a home away from
home. Maden er hjemmelavet og tilberedt af
nøje udvalgte råvarer, fra lokale leverandører
og eget drivhus.
Ewaldsgaarden, Johannes Ewalds Vej 5
3100 Hornbæk, tlf. (+45) 49 70 00 82
www.ewaldsgaarden.dk

Hornbæks Fitness er med over 65 ugentlige aktiviteter
blevet et af Nordsjællands største træningscentre målt
på holdudbud. Der er noget for alle træningsinteresserede, alle aldre og alle niveauer, uanset om det er fitness,
styrketræning, yoga, boksning, reformer pilates, meditation eller cirkeltræning. Du kan opleve veluddannede
og inspirerende instruktører, som på professionel vis
varetager både medlemmers og gæsters forskellige behov
og lyster. Hornbæk Fitness har derudover stort fokus
på fællesskabet, og er et lokalt samlingspunkt, hvor
der altid er mulighed for hyggesnak og kaffe, både før
og efter træning.
Hornbæk Fitness, Engholmvej 7, 3100 Hornbæk
www.hornbaekfitness.dk

Træning dagen
lang, året rundt
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At sejle er at leve
Kun få steder i Danmark bydes der på så
varierende maritime oplevelser, som tilfældet er i Nordsjælland. Her er fremragende
lystbådehavne, godt fiskevand og badestrande i topklasse. Små, idylliske havne
bag tjæret bolværk. Fiskerihavne, hvor lystsejlere ligger side om side med fiskekuttere.
Store mondæne marinaer med alle faciliteter. Nordsjælland har alle kategorier af
lystbådehavne og byder med sin varierede
kyststrækning på fine maritime oplevelser
lige fra Rungsted Havn ved Øresunds kyst til
Lynæs Havn ved Roskilde Fjord.

Sundbusserne
Oplevelser
på Øresund
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Stå til søs med Sundbusserne, der sejler i rutefart mellem Helsingør og
Helsingborg og om sommeren sejles der også til Hven. Både i Helsingør og
Helsingborg lægges til kaj midt i centrum. Ombord kan du købe drikkevarer
eller en god frokost. Vil du have god tid til at nyde mad og drikkevarer, er
du velkommen til at blive ombord, så længe du vil – det koster ikke ekstra.
Se hjemmesiden for fartplan, billetpriser, musik og aktiviteter ombord samt
Evening Cruises på Øresund.
Sundbusserne, Færgevej 24, 3000 Helsingør, tlf. (+45) 53 73 70 10, www.sundbusserne.dk

Med Frederikke
på Arresø
Stævn ud på Danmarks største sø: Arresø med det
hyggelige træskib “Frederikke”. Turen starter fra anløbsbroen ved Arresødalvej, og den første etape går gennem
den smalle kanal, hvor man kan være heldig at se isfugle.
Derefter sejler man ud på den udstrakte sø, hvor man
har udsigt til ikke mindre end 3 kirker. Skipper fortæller
på vejen om søens historie og diverse anekdoter fra livet
på søen. Der sejles 1 times ture kl. 14 lørdage og søndage.
I højsæsonen sejles der hver dag. Der er også flere 3-timers oplevelsesture, ligesom det er muligt at chartre hele
båden.
M/S Frederikke, Arresødalvej 103, 3300 Frederiksværk
www.msfrederikke.dk. Booking: www.visitnordsjaelland.com
eller direkte ved båden

Se Frederiksborg
Slot fra søsiden
Den Lille Færge sejler Danmarks smukkeste sømil på
Slotssøen i Hillerød. Oplev Frederiksborg Slot og Slotshaven på en dejlig sejltur for hele familien. Afgang hver
halve time fra Hillerød Torv, Rosenhaven og Barokhaven. Sæson 2020: 15. maj – 15. september + efterårsferien
10.-18. oktober.
Sejlplan: hverdage kl. 11-17, søndag kl. 13-17.
Sidste afgang fra Torvet kl. 16.30. Efterårsferien: 10.-18.
oktober: alle dage kl. 12-16. Billetsalg ombord,
kontant eller MobilePay. Gratis med Copenhagen Card.
Den Lille Færge, Torvet, 3400 Hillerød
Tlf. (+45) 48 24 26 26, www.partrederiet.dk

HundestedRørvig færgefart
– den naturlige genvej
Tag den hurtige forbindelse mellem Hundested og
Rørvig og nyd turen over Isefjordens munding.
Overfartstiden er på 25 min. Afgang ca. hver halve time
(i højsæsonen).
Hundested Rørvig Færgen
Pladsreservation tlf. (+45) 47 93 71 50
www.hundested-roervig.dk
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Hent appen

Oplev Øresund fra den smukkeste side med

ForSea Ferries
Den lille store rejse
Tag bilen med, eller gå ombord, når I skal
på oplevelse i nabolandet Sverige. I kan
parkere lige neden for landgangen. Nyd
en dejlig pause ombord, og få den bedste
udsigt over søsterbyerne Helsingør og
Helsingborg fra dækket, når vi krydser
Øresund.
Hyg jer med kaffe og kage, sandwich
og sodavand eller smørrebrød og vin. Vi
har det hele i caféerne, og i vores shop finder I altid gode tilbud på parfumer, slik,
vin og spiritus. Bliv ombord og tag et par
ture frem og tilbage, og tag plads i restauranten til en frokost eller middag midt på
Øresund. Færgerne garanterer en fantastisk udsigt i første parket til havet.
I kan også hoppe af i Helsingborg og
få masser af oplevelser. I udkanten af
byen finder I det romantiske Sofiero Slot,
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omgivet af en pragtfuld park, der i foråret
har titusinder af blomstrende rhododendron. Rundt i den hyggelige by finder
I masser af kunst og arkitektur af både
ældre og nyere dato. Vil I hellere shoppe,
byder centrum af byen på masser af butikker med alt fra de kendte mærkevarer
til kunsthåndværk og svensk design. Og
lige uden for Helsingborg lokker Väla
shoppingcenter med over 200 butikker
under samme tag.
Tager I bilen med over, er der næsten
ingen grænser for de fantastiske oplevelser, I kan nå at få på en enkelt dag. Tag til
Skånes Djurpark i Höör, hvis I vil opleve
Nordens dyr i autentiske miljøer eller
Kullaberg naturreservat, hvis I vil vandre
langs de vilde svenske klipper og nyde
udsigten fra fyret på toppen. Eller kør en
tur rundt til de skånske småbyer, besøg

Gør det endnu lettere for jer
selv at tage turen med færgen
ved at hente ForSeas mobilapp.
Så kan I l ynhurtigt se, hvilken
færge I kan nå med, og købe
billetten på farten
www.forsea.dk/app

Tomatens Hus, Glasriget eller Flickorna
Lundgren og få en oplevelse af rigtige
lokale specialiteter og unikavarer.
Bliv inspireret til en smuttur på og
med www.forsea.dk
Sejl med strømmen
Færgerne Tycho Brahe og Aurora er
begge omlagt til 100% batteridrift til
glæde for både dig og for miljøet. ForSea
arbejder aktivt for at værne om havmiljøet, og er stolte af at have omlagt to af
deres store færger, så den samlede CO2
udledning kan reduceres med 65% – uden
at ændre på sejlplanen. Der sejler en færge
hvert 20. minut det meste af døgnet, og
alle inviteres med ombord på en grønnere
overfart over Øresund.

Den Danske Riviera
først med kystturister
Kulturelitens rekreative ophold på landet blev startskuddet til kystturismen i Danmark.
Den Danske Riviera betegner den nordsjællandske kyststrækning, og er fortællingen om den klassiske badeferie gennem næsten 100 år. I 1923 lanceres den
første turistbrochure med Den Danske
Riviera, der med den korte afstand til
hovedstaden lokkede københavnerne på
landet. Men allerede i 1847 drog de første turister til den nordsjællandske kyst.
Kendte kunstnere spredte budskabet
Nordsjællands første landliggere var
hovedstadens kulturelite og talte fornemme gæster som skuespiller Johanne
Louise Heiberg og hendes mand dramatikeren, Johan Ludvig Heiberg. De
drog på eventyr “i det yndige Hellebæk”
og med en omgangskreds af guldaldermalere og digtere, der bl.a. talte H.C.
Andersen, har deres seks ugers ophold
på Hellebæk Kro haft uvurderlig reklameværdi for Nordkysten. Københavns
prominente spidser søgte nordpå i takt
med, at de beskedne fiskerlejer forvandlede sig til badebyer.
Danmarks første
sommerhus ligger i Hornbæk
I 1880’erne udstykkes Danmarks første
sommerhusgrund ved Hornbæk. Feriehuse var dengang forbeholdt det bedre

borgerskab, og Hornbæk blev hurtigt
kendt som sommerlandets mondæne
“hovedstad”. P.S. Krøyer og hans kunstnervenner var nogle af byens første turister. De var tiltrukket af havet og det
særlige lys og skabte derved det kunstnerkollektiv, der senere søgte yderligere
nord på og blev til “Skagensmalerne”. I
dag ligger nogle af landets ældste, mest
eksklusive sommerhuse i Hornbæk.
Originale badehoteller
fortsat eftertragtede
Også Kierkegaards vej gik ofte til Nordsjællands kyst. I 1835 lagde han første
gang vejen forbi Gilleleje og var meget
betaget af den mere “øde” del ved Gilbjerg Hoved, hvor der i dag er rejst en
mindesten for ham.
Men først da kultureliten var træt
af de mange sommergæster i Hornbæk
rykkede “københavnerne” for alvor til
Gilleleje og kunne fra 1896 reservere
et værelse på Gilleleje Badehotel – det
nuværende Hotel Gilleleje Strand, som
ligger i centrum af Gilleleje tæt på havn
og strand.
Midt i 1880’erne åbnede det første
badepensionat i Tisvilde, Tisvilde Bade
hotel. Gæstgiverier og badepensionater
skød op som paddehatte. Og i 1904 kom

Helenekilde Hotel & Badepension til, i
dag bedre kendt som Helenekilde Bade
hotel. Først med Gribskovbanen, 20 år
efter, kom der for alvor gang i sommerhusbyggeriet, og kystbyerne blev til
feriebyer i takt med, at kunstnere og
forfattere rykkede vestpå.
Den Danske Riviera er altså ikke noget nyt begreb. Det rekreative område i
Nordsjælland, hvis strande, åbne vidder
og kulturbagland har tiltrukket kunstnere, forfattere og store tænkere i snart
200 år, får stadig den dag i dag turisterne
til at lægge deres ferie langs Den Danske
Riviera.
Kilde: “Ferie ved havet – hvilken rigdom”
af Jørgen Hansen, Tex Tour 2013
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Nyd

badelivet
Strande, klitter og plantager. Hyggelige
badebyer, højt til himlen og frisk havluft.
Sjællands nordkyst har det hele. Her kan
du finde ro i sjælen og nyde sommerstemningen i de 11 idylliske badebyer,
der ligger som perler på en snor ud til
Øresund og Kattegat langs Nordsjællands
kyst.
Den Danske Riviera byder på store
oplevelser for både børnefamilier, natur
elskere og badegæster. Der er smukke
strande langs hele kysten og 21 af dem
er bemandede med livredderposter. De
specialtrænede livreddere gør strandene
på den næsten 70 km lange strækning
mellem Nivå og Hundested til Danmarks
mest sikre badevand.
Populær sandstrand med fine klitter
Længst mod vest ligger Hundested med
en populær sandstrand og klitter kun
to minutters gang fra havnen og byen.
Stranden bliver flittigt besøgt af både
gæster og lokale. Her er gode parkeringsforhold og en flot udsigt over Isefjordens munding og Rørvig mod vest. Mere
børnevenlig – og knapt så besøgt – er
stranden ved Gråstenvej fem kilometer
længere mod øst.
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Otte kilometer gylden sandstrand
Ved kanten af Tisvilde Hegn ligger den
romantiske badeby Liseleje. Her er bindingsværk og stokroser i klassisk stil, en
bred sandstrand og en stor parkeringsplads, der er nem at komme til. Nyd den
lavvandede, børnevenlige sandstrand med
livreddere og handicapadgang. I august
kan du opleve Kattegat Dragefestival på
Strandengen.
Klassisk badeby
Det gamle fiskerleje i Tisvilde er indbegrebet af en klassisk badeby, og de senere
år er byen blevet et populært in-sted med
cafeer og natteliv. Stranden med de klassiske badehuse i charmerende farver er
velbesøgt, og hvis vestenvinden pisker
skum på bølgetoppene, kan man finde
læ i bugten bag molen. Længere nede ad
stranden fra den store parkeringsplads
findes strande og store klitter i rå natur,
og cirka midt imellem Liseleje og Tisvildeleje ligger Stængehus strand.
Klassisk strandpromenade
I Rågeleje finder du en klassisk strandpromenade, der sammen med kystvejen løber
langs stranden helt tæt på havet. Her kan
man gå tur i alt slags vejr, og når det vir-

kelig blæser, er der masser action at følge
med i ude på bølgerne, hvor windsurferne
boltrer sig.
Perfekt familiestrand
Dronningmølle strand er en af Nord
sjællands mest børnevenlige strande.
Med finkornet sand, rent, lavt badevand og to livredderposter er stranden et
populært valg for børnefamilier. Der er
gode handicapfaciliteter med rampe til
vandkanten, toiletter og parkering ved
Dronningmølle Camping. Der er ligeledes parkering og trappe til stranden i
Dronningmølle by.
Charme og stemning
Den mest kendte badeby på nordkysten
er Hornbæk. En livlig havneby med
charme og stemning omkring bindingsværkshusene i det gamle fiskerkvarter.
Byen summer af liv og aktiviteter, og den
store strand har fint sand og høje klitter.
På varme sommerdage er her rigtig m
 ange
badegæster. Legepladsen på stranden i
Hornbæk er bygget som en havn med
moler, broer, fyrtårn, både, rutsjebaner
og gynger i de fineste træmaterialer.

Fiskeri og atmosfære
Gilleleje er en gammel fiskerby, der stadig
har et aktivt fiskeri og en stor havn med
masser af liv. Der er gode strande på begge
sider af havnen. Mod øst ligger Strandbakkerne – en dejlig familievenlig strand – og
på den anden side af havnen Veststranden
med dybere vand og ofte lidt flere bølger.
Hyggelige strande med sundudsigt
På den anden side af Helsingør drejer kysten mod syd. Her finder du mindre, men
meget hyggelige og intime strande. Snekkersten og Espergærde ligger side om side
med græsplæner og gamle stejlepladser,
der vidner om ældre tider, da sildefiskeriet
i Øresund var en guldgrube. Begge strande
har fint sand og flot udsigt over sundet til
Sverige.

Vitamin SEA!

Børnestrand tæt på havn
I Nivå ligger den dejlige børnevenlige
strand i forlængelse af Nivå Havn. I det
lave vand kan børnene både bade og fange
krabber.

Stand Up Paddle board
(SUP) og surfboard udlejning, undervisning og salg.
Prøv også en tur på de nye
Hobie Pedal Boards. Katamaran salg og sejlerskole
og alt i beach life style.

Dejlig sandstrand for hele familien
Ved siden af Rungsted Havn finder du en
dejlig badestrand, hvor børn og voksne
boltrer sig i bølgerne og nyder solen på
den hyggelige sandstrand.

SUPspot Hornbæk
Havnevej 5, 3100 Hornbæk
www.supspot.dk

www.dendanskeriviera.dk

Nordsjællands stolte
livredningstradition
Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste
har i mere end 75 år overvåget Øresunds sandstrande helt over til Kattegats smukke klitfyldte
naturstrande. Her ligger livredningsstationerne i
Nordsjælland med kun få kilometers mellemrum,
og det er tættere end noget andet sted i landet.
De flere end 100 frivillige og professionelle kystlivreddere hjælper hvert år med til at give strandenes gæster en god og tryg oplevelse. De frivillige gør det sommeren igennem muligt for børn
og unge, lokale og turister at lære, hvordan man
kan bruge havet året rundt.
Traditionen for rådgivning og forebyggelse har
gennem årtier været med til at gøre Nordsjællands strande til nogle af Danmarks allersikreste
badestrande.

Strande med
livredderpost 2020
>
>
>
>
>
>
>
>

Grønt flag: Badning tilladt

>
>
>
>
>
>
>

 ult flag: Badning tilladt,
G
udvis dog særlig opmærksomhed

>

www.livredningstjenesten.dk

Rødt flag: Badning forbudt

Espergærde
Snekkersten
Hornbæk Ø+V
Villingebæk
– Dronningmølle
Strandbakkerne
Gilleleje Veststrand
Smidstrup
Rågeleje
Strandbjerggård
Tisvildeleje Ø+V
Stængehus
Hundested
Lille Kulgab
Liseleje Ø+V
Gråstenvej – Hundested
Grønnehave/
Marienlyst Helsingør
Nivå Strandpark
= Gode handicapforhold
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Lystfiskeri

Tag fiskestangen med på
ferie. Man kan stort set 
fiske langs hele kysten, lige
fra Helsingør til Hundested.

Elida Fishing
Fisketure på Øresund og Kattegat
fra Helsingør havn. Hverdage kl
8-15, weekender og helligdage kl.
7-12 og kl. 12-17. Aftenture i juni,
juli og august mandag-torsdag kl
17-21. Kiosk og grejleje ombord på
alle både.
Booking tlf. (+45) 20 32 07 24
elida@fishing.dk, www.fishing.dk
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Den unikke natur langs den sjællandske nordkyst er formet af store isblokke
gennem den seneste istid. Det har resulteret i et landskab, hvor store skrænter rejser sig i landskabet, og som siden
er formet af vinden. Disse forhold giver
en smuk natur, men også en havbund,
som byder på fine betingelser for fiskeri
efter torsk og fladfisk. Det er dog først
og fremmest muligheden fra at få en
havørred på krogen, som lokker lystfiskerne til kysten.
Øresund, lige ud for Kronborg Slot,
har altid været kendt for et fænomenalt godt torskefiskeri. Det skyldes de
særlige strøm- og bundforhold. Når
tidevandet falder eller stiger i Kattegat,
bliver Øresund som en flod, som trækker vand fra Østersøen. Fiskene bliver
nærmest presset op mod stranden ved
Kronborg, og haps, der står fiskerne og
venter.
De lokale turbåde, som ligger til i
Helsingør, har altid været kendt som
nogen af de bedste, da de kender hver

eneste fiskeplads i Øresund og Kattegat. I sommerhalvåret kan man fange
horn- og fladfisk, sild og ikke mindst
de såkaldte “sommertorsk” på 3-10 kilo.
Og i vinterhalvåret er det sild og kæmpetorsk, der hugger derude. Har man
selv båd, kan man sejle ud og udforske
havet på egen hånd. Båden kan søsættes fra én af de lokale havnes slæbesteder. Eller man kan leje en jolle i en af
havnene.
Mole- og havnefiskeri er en disciplin der hverken stiller de store krav
til erfaring eller grej. Der behøves blot
en simpel stang med hjul, krog og lod,
og tålmodighed forstås, så er man i
gang. Nogle af de bedste steder for at
fange makrel, torsk og flad- og hornfisk
er Helsingør (nordre mole), Gilleleje,
Hundested og Frederiksværk havne. På
www.visitnordsjaelland.dk kan man
læse mere om fiskepladser, køb af fisketegn, regler og arrangementer du kan
deltage i.

7

Vingesus på
Falkonergården
Lidt uden for Fredensborg kan besøgende opleve historiens vingesus, når falkonerens ørne, høge og falke viser
deres jagt- og flyveteknik på ganske tæt hold. Under den
én time lange forevisning trænes rovfuglene og årtusinders jagttraditioner genoplives med fortællinger om
falkonerfuglene. Træningen af falke, høge og ørne foregår i et område, som igennem næsten 1.000 år har været
danske konger og dronningers jagtmarker.
Falkonergaarden, Davidsvænge 11, 3480 Fredensborg
Tlf. (+45) 21 26 88 63, www.falkonergaarden.dk

3

Til-Tops
Havreholm klatre
park og discgolf
Oplevelser for alle på de fem klatrebaner og den
208 meter lange svævebane.
Til-Tops Havreholm klatrepark og discgolf
Klosterrisvej 4, 3100 Hornbæk, tlf. (+45) 21 17 37 43
www.havreholmklatrebane.dk

1

Bijé Fritid
& Camping
Drømmer du om frihed, spontanitet
og afslapning? Besøg det hyggelige
campingcenter i Helsinge. Her finder
du en stor flot udstyrsbutik med alt
til campinglivet og mange flotte
campingvogne, samt et stort professionelt værksted, der er behjælpeligt med
eftersyn og reparationer.
Bijé Fritid & Camping
Bomose Allé 19, 3200 Helsinge
Tlf. (+45) 48 79 31 10
www.bije.dk
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Hvad er Nationalpark
Kongernes Nordsjælland?
Nationalpark Kongernes Nordsjælland er sat i
verden for at skabe endnu bedre natur og kultur
og udvikle mulighederne for friluftsliv, så endnu
flere får glæde af området. Nationalparken blev
oprettet i 2018 og dækker et areal på mere end
26.000 hektar med skove, søer, marker, enge,
moser og byer i Nordsjælland.

5 små perler i nationalparken
Nationalpark Kongernes Nordsjælland er fyldt
med natur af nationalværdi og spændende
kulturspor. Her får du fem udvalgte, små perler:

Grønne skove. Blå søer. Smukke slotte.

NATIONALPARK
KONGERNES
NORDSJÆLLAND
Nationalpark Kongernes Nordsjælland er med sine fantastiske naturområder
og enestående kulturhistorie et skatkammer af oplevelser for alle natur- og kulturelskere. Fra Kronborg i øst til Roskilde Fjord i vest. Det varierede landskab
med dybe skove, store søer, hyggelige byer og imponerende slotte inviterer til
aktiviteter. Fra vandreture med ro og fordybelse til kitesurfing ved nordkystens
klinter til kulturelle aha-oplevelser på et af de mange museer.
Vidste du, at Nationalpark Kongernes Nordsjælland har …
• En helt enestående biodiversitet med et rigt dyre-, fugle- og planteliv.
• Danmarks største sø, Arresø, og Danmarks vandrigeste sø, Esrum Sø.
• To UNESCO verdensarvsområder:
Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland og Kronborg Slot.

• Den tilsandede landsby Torup. Tag på vandre
tur i smukke Tisvilde Hegn, hvor du finder
resterne af den forladte landsby Torup, der
forsvandt under et metertykt lag sand, da
store dele af området blev dækket af flyvesand tilbage i 1500-tallet.
• Auderød Havn. På spidsen af Arrenæs,
omgivet af Arresøs blå vand, ligger den lille
hyggelige havn Auderød. Stedet er et godt
udgangspunkt for kajakture og bålkaffe med
smuk udsigt fra shelterpladsen, der ligger på
en lille bakketop med udsigt over søen.
• Fugletårnet ved Alsønderup Enge. Lappe
dykkere, gravænder, knopsvaner og havørne.
Find kikkerten frem og besøg fugletårnet ved
Alsønderup Enge, hvor der er et fantastisk
fugleliv.
• Humlebæk Fiskerleje. Mellem Øresund og
Babylone Skov kan du besøge det idylliske
Humlebæk Fiskerleje. Her ligger de stråtækte
fiskerhuse med hvidt stakit som perler på en
snor.
• Hellebæk Kohave. Flere hundrede køer
græsser fredeligt i den indhegnede Hellebæk
Kohave. De mange kokasser udgør en
naturlig gødning, så sjældne blomster
og planter trives på hele det
græsdækkede areal.

VERDENSARV
De nordsjællandske skove rummer ikke alene smuk natur men
også en kulturhistorisk perle, der er i en verdensklasse for sig.
Skovene er nemlig indrettet som en prangende scene for den
mest storslåede af alle jagtformer: Den kongelige parforcejagt.
Kong Christian d. 5., der regerede for 350
år siden, holdt af at gå på jagt og var især
interesseret i parforcejagten. Her lod han
i timevis jægere og hunde forfølge en udvalgt hjort igennem landskabet for selv,
til sidst, at nedlægge det udmattede dyr.
Områderne i Store Dyrehave og Gribskov var imidlertid ikke egnede til denne
form for jagt. Dybe sumpe, ufremkommelige moser og grusede bakker gjorde
det svært at forfølge vildtet. På Christian
d. 5. befaling udarbejdede hundredvis af
soldater derfor et geometrisk netværk af
snorlige veje gennem skovene. Det nye
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vejsystem var let at overskue, da det bestod af stjerner og firkanter, der tilsammen dannede et enormt koordinatsystem. Danmarks enevældige konge havde
dermed endnu en gang bevist, at han ikke
kun herskede over mennesker men også
over naturen.
Parforcejagten havde Christian d. 5.
lært i Frankrig, idéen til hans vejsystem
blev hentet her og i Sachsen mens de
mange hunde, der var en uundværlig del
af jagten, blev importeret fra England.
Med sit nordsjællandske parforcejagtlandskab kombinerede Christian d. 5.

ideer fra hele Europa og skabte noget helt
nyt og ganske enestående.
I 2015 blev parforcejagtlandskabet
optaget på UNESCOs verdensarvsliste.
Tag ud og oplev verdensarven på egen
hånd i Gribskov eller Store Dyrehave. Der
er informationstavler og foldere ved de 4
parkeringspladser, som giver inspiration
til ture ad de gamle parforcejagtveje.
På www.parforce.dk får du info om
verdensarven og du kan også læse om det nye
mobilspil for børn, der fås på en app.

Oplev Kongernes
Nordsjælland
på hesteryg

Størsteparten af skovene i Nordsjælland er statsejede og det er derfor muligt at ride i skovene
uden at der skal betales for det.
Naturen i Nordsjælland er så forskellig fra
område til område, hvilket gør det muligt ride
i flere dage og opleve noget nyt. Hest og rytter
kan overnatte på et af nordsjællands “hestehoteller” og flere steder i skovene og langs rideruterne er der anlagt pause folde og bindebumme.
Der er mulighed for at leje en hest og deltage i
guidede ture i skoven.
Oplev verdensarven til hest
I de nordsjællandske skove kan man stadig se
de snorlige jagtveje, som skærer hinanden i re-

gelmæssige stjerner og deler skovene op i store
trekanter. Vejene blev etableret af Christian d. 5.
i 1600-tallet til parforcejagt.
Det historiske, kongelige jagtlandskab er et
fantastisk område at ride i. Smuk natur, spændende kulturspor, gode ridestier og masser af
hyggelige rastepladser gør en tur i Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland til en enestående
rideoplevelse.
Man kan læse meget mere på parforce.dk,
hvor man også kan finde en beskrivelse af de
forskellige rideruter. Rutebeskrivelserne findes
også som app ”Parforce rideruterne”, som kan
hentes både i AppStore og på Google Play.
www.parforce.dk

App: “Parforce
rideruterne”

Fogedgården islandske heste

I App Store og på Google Play
kan du hente app’en “Parforce
rideruterne”. Her findes en beskrivelse af forskellige ridemuligheder i varierende længde.
Billeder med beskrivelse af
seværdigheder og rastepladser
og kort med GPS hjælper dig
med at “holde sporet”.

Turridning på islandske heste i smukke Tisvilde Hegn tilbydes. Er du øvet rytter kan du deltage på 2,5-times ture. Der rides ud med hold på højst otte ryttere to gange om ugen. Du kan
læse mere på www.fogedgaarden.nu
Vejbyvej 4, 3220 Tisvildeleje , tlf. (+45) 48 70 85 40, www.fogedgaarden.nu
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Skove
og søer
Et vingesus af de store
Om det er havørnen på vej ud over søen
efter bytte, eller det er kongernes historie, så kan du opleve det store vingesus
i Nordsjælland. Mellem bøge og blankt
vand findes både stilheden og muligheden for aktiv udfoldelse. Havørnen har
ynglet i Nordsjælland siden 2009, og
fiskeørnen byggede sin første nordsjællandske rede i Gribskov i 2011. Det vidner
om store forhold, for ørne har brug for et
godt jagtterræn og redemuligheder. Også
Rød Glente er vendt tilbage og har ynglet
i Nordsjælland.
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Danmarks største søer
Esrum Sø, den vandrigeste i Danmark,
ligger mellem bakket landbrugsland og
Sjællands største skov, Gribskov. En sejltur op langs bredden kan byde på mange
oplevelser. Det rige fugleliv, stoppet ved
en af grillpladserne i skoven og kigget
over til Fredensborg med slotshavens alléer og Skipperhuset ved søbredden. På
en god dag bliver der badet, grillet, kigget
fugle, cyklet, sejlet og fisket i og ved søen.
En bådfart sejler over søen til en skovcafé,
der ligger ned til søbredden.

Ikke langt mod vest ligger Danmarks
største sø, Arresø. Vandet kan være blikstille, men blæser det op, brydes bølgerne
i skumsprøjt. Søen er fuglebeskyttelsesområde, og det er ikke ualmindeligt, at se
rørhøgen sejle hen over rørene ved søbredden. Og nu er det heller ikke umuligt at få
havørnen eller fiskeørnen at se.
I Arresøs opland ligger engsøer som
perler på en snor. Strødam Engsø, Solbjerg Engsø og Aldersønderup Engsø gennemstrømmes af Pøle Å, før den løber ud
i Arresø. Mod nord ligger Holløse Bredning. Ved disse søer er der et rigt fugleliv
og græssede enge går ned til bredderne. I
2009 blev den første bæverfamilie sat ud
her og i 2010 og 2011 kom flere til. De tog
hurtig på rundtur i hele Arresøs opland.
Flere bæverunger har nu set dagens lys
i Nordsjælland, så langt som ind til Hillerød.
Gurre Sø er af mere mytisk art.
Ruinen af Gurre Slot ligger ved søen og
Valdemar Atterdags sagnomspundne
tilknytning til stedet gør det hele mere
spændende. Søen ligger i et stort skovområde med Gurre Vang i syd og Horserød
Hegn i nord. Størstedelen er beskyttet
skov, hvor fred og ro prioriteres højt.
En lille listig sti går rundt langs søen
og et splinternyt fugletårn giver udsyn til
Mågeøen. Langs stien er der mulighed for
både grill og overnatning på primitiv vis.
De kongelige skove og
UNESCO Verdensarv
Havde det ikke været for kongejagten,
havde vi sikkert ikke haft de store skove
i Nordsjælland i dag. Christian 5. kom
begejstret hjem fra Solkongen i Frankrig
i 1600-tallet og indførte parforcejagten,
som han havde lært at kende der. I både
Gribskov og Store Dyrehave findes det
gamle jagtvejssystem endnu, hvor lange
lige veje mødes i stjerner og kors. Når man
står ved Rødepælsstjernen i hjertet af
Gribskov eller ved Kongestjernen i Store
Dyrehave, kan man næsten høre jagthornene gjalde og se de mange ryttere med
galpende hunde forfølge et stykke vildt til
det segner. Denne oplevelse hjælpes godt
på vej af den audioguide, der er ved stjernerne og de nye foldere. Dette parforcejagtlandskab er sammen med landskabet

i Jægersborg Dyrehave og -Hegn, samt
enkelte vejstykker udenfor skovene udnævnt til UNESCO Verdensarv.

dårligt gående kan komme ud i naturen,
for der er flere steder lavet korte ruter
med god belægning.

Vildtet og viklerne
I dag findes der fire hjortearter i Nordsjælland. Kronvildt, sikavildt, dåvildt og
råvildt. Alle fire arter findes i Gribskov.
De sidste to arter er langt de almindeligste. I morgen- og aftentimerne er de mest
aktive og derfor nemmest at få et glimt
af. Kronvildtet holder især til omkring
Tisvildeområdet, men vandrer også over
markerne til andre skove i Nordsjælland.
Et prægtigt syn, når en flok kronvildt
dukker ud af morgendisen.
Tisvilde Hegn har sin helt egen historie, for skoven blev plantet på sand.
Masser af sand. Sand som var føget ind
fra stranden i århundreder og havde dækket flere landsbyer. Ikke alle træer trives
på sand. Skovfyren kan godt klare det.
Men blæsten fra havet og fyrreviklerens
larver har omdannet dele af skoven til
et eventyrligt troldested med forvredne
stammer i mange former. Nogle mener at
det var Havtyren, der rodede op i sandet
for mange år tilbage. Nu er den dukket op
igen, på en havinspireret Skovlegeplads
ved Liseleje Strand.

Gumler sig til flere blomster
Flere steder i Nordsjælland kan man fornemme lidt større vidder.
Hellebæk Kohave er et stort græsningsområde, der ligger op til Teglstrup
Hegn. Her græsser 150-300 kreaturer til
glæde for de mange blomster, der kun kan
vokse i lavt græs. Mange andre steder,
også i skovene, står der pludselig en flok
heste i en lysning eller mellem træerne,
hvor de holder plantedækket lavt med
deres bid.
På Melby Overdrev mellem Liseleje
Plantage og Asserbo Plantage breder lyngen sig helt ud til klitterne. De mange
blomster på de lysåbne områder tiltrækker smukke sommerfugle og andre sjældne insekter. Græshopper spiller musik,
mens humlebierne tungt summer fra
blomst til blomst. Dette kan også opleves
ved Gilbjerg Hoved og Rusland ved Tegners Museum.

Aktiv i skov og på sø
Der er mange muligheder for udfoldelser
i Naturstyrelsens skove og søer. Cykelture, overnatning i telt, ridning og kajaksejlads. Grillpladserne ligger på smukke steder, ikke mindst langs søbredderne. Der
er et væld af vandre- og løberuter, Sundhedsspor, MTB-ruter og naturlegepladser.
Og så er der dyrelivet og kulturhistorien.
Ruinerne fra middelalderlige klostre og
slotte, og 5000 år gamle gravhøje og jættestuer. Med mobilen ved hånden, kan
du flere steder få historien ved at ringe
på det telefonnummer, der står på pælen
ved fortidsmindet. Også handicappede og

Rungstedlunds have og skov
Rungstedlund ligger tæt ved Øresundskysten i Rungsted, og bag bygningerne
strækker sig 30 tønder land, have og park.
Området er efter Karen Blixens ønske
udlagt som fuglereservat, men åbent for
besøgende, og man kan bl.a. se Karen
Blixens grav ved foden af Ewalds høj.
Folehaveskoven Hørsholm
Dette er en af Nordsjællands frodigste skove med gode vækstbetingelser
for mange træarter. I skoven findes der
mange fortidsminder i form af gravhøje
fra bronzealderen og enkelte dysser fra
bondestenalderen. I Naturstyrelsens
vandretursfolder er dette beskrevet
mere indgående. Ligesom de afmærkede
vandreture er beskrevet i folderne.

RING TIL FORTIDEN OG NATUREN
Få mere ud af skovturen og ring
dig til en historie – om lige netop
det sted du er. Udvalgte historiske
steder er udstyret med en pæl
med telefonnummer. Temafoldere med gps-punkter kan
downloades fra www.nst.dk
FIND VEJ I NATUR OG SKOV
OMRÅDER I NORDSJÆLLAND
“Find vej i” er en slags skattejagt/
orienteringsløb der bringer dig
rundt til skovens, parkens eller

naturområdets seværdigheder.
Læs mere på www.findveji.dk
FRILUFTSMULIGHEDER
I NORDSJÆLLAND
www.udinaturen.dk
OPLEVELSESMULIGHEDER
OG STEDBESKRIVELSER
www.naturstyrelsen.dk/
naturoplevelser/naturguider/
UNESCO VERDENSARV
www.parforce.dk
www.kongernes-nordsjælland.dk
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Tee ud i
det grønne
Tag på golfferie i Kongernes Nordsjælland.
Her finder du nogle af
landets allerbedste
golfbaner, og mange af
Danmarks professionelle
golfspillere har startet
deres karrierer her. Kongernes Nordsjælland er rig
på skøn n
 atur og hyggelige
overnatningssteder, og
uanset hvor du overnatter,
er der ikke ret langt til første tee på en af Nordsjællands smukke golfbaner.

På www.visitnordsjaelland.com
finder du flere golfbaner i Nord
sjælland og her kan du også finde
inspiration til overnatning.

Gilleleje Golfklub

Hornbæk Golfklub

Asserbo Golf Club

Fredensborg Golf Club

Kongegolf i Nordsjælland

Asserbo Golf Club
Tlf. (+45) 47 72 14 90

Fredensborg Golf Club
Tlf. (+45) 48 47 56 59

Fire af Nordsjællands bedste golfklubber er gået sammen om Kongegolf og
tilbyder fælles rabat på greenfee. Køb
Kongegolf Greenfeetilbuddet med fire
gange greenfee for kun kr. 1.300 og spil
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Gilleleje Golfklub
Tlf. (+45) 49 71 80 56

alle fire baner eller tag en ledsager med
og spil to baner. Se og køb via www.kongegolf.dk, eller ring til en af klubberne.
Du bestemmer selv og booker dine tider
på Golfbox.

Hornbæk Golfklub
Tlf. (+45) 49 75 95 70

Alle fire baner har 18 huller midt i
Nordsjællands smukkeste natur, og
klubbernes restauranter står parat med
lækre tilbud før og efter runden.
www.kongegolf.dk

På vandretur
i Kongernes
Nordsjælland
Ferie er frihed – fra hverdagen, rutinen,
kontoret. Frihed til at være aktiv udendørs
og mærke vejret og de skiftende årstider på
egen krop. Nordsjælland har et stort og varieret udbud af aktiveiteter til en ferie fuld af
bevægelse i de smukkest tænkelige rammer.

Overnatning i det fri
Kongernes Nordsjælland har
mange smukke, offentlige
skove, hvor det er tilladt at
overnatte. På friluftsguiden.dk
og naturstyrelsens hjemme
side udinaturen.dk kan du få
information om pladserne.

Tag den langsomme vej gennem Nordsjællands smukke
kultur- og naturhistoriske landskab. Hvad end du er til
pilgrimsvandring eller bare vandring med gode oplevelser.
Oplev de smukke slotte og klostre, autensiske små kystbyer, den lokale mad fra gårdbutikkerne og familiedrevet
indkvartering, hvor du får en varm velkomst. Nyd friheden til at udforske det hele i dit eget tempo. På vandretur
i Nordsjælland følger du en rute ved hjælp af detaljerede
ruter og kort. Men der er intet tidspres. Du kan stoppe, når
du vil, for at udforske noget , der interesserer dig på din vej,
tage dig tid til at udforske en lille by, snakke med folk du
møder, nyde en drink på en lokal café og bare se verden gå
forbi. Oplev mere, nyd øjeblikket og det langsomme liv.
Pilgrimsruten Esrum Tisvildevejen
Esrum-Tisvildevejen er en 77 km lang vandrerute fra Esrum Kloster til Tisvildevejen. En kulturhistorisk oplevelsesrute, der videreformidler hvad Nordsjælland rummer
af natur, kultur og lokale produkter. Gå med på den helt
særlige Pilgrimsvandring , der i 2020 forløber i uger 27 fra
fredag den 3. juli til tirsdag d. 7. juli. Ruten er skabt af frivillige og forløber gennem otte små landsbyer i nogle af de
smukkeste, naturrige og mest kulturhistorisk interessante
områder i Nordsjælland. Man kan overnatte i landsbyerne
både i det fri og i B&B. Se mere på www.tisvildevejen.dk
Rudolph Tegners Museum & Statuepark
Besøg statueparken i Rusland med billedhuggeren Rudolph
Tegners smukke skulpturer. 14 bronzer er rejst i landskabet, hvor de spiller sammen med himmel og årstidernes
skiften. Parken er åben hele året. Se mere på www.rudolphtegner.dk
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PÅ
CYKEL
i Nordsjælland
Nordsjælland er et oplagt mål for gæster , der gerne vil opleve imponerende slotte og smuk natur fra en cykelsadel. Besøg små kystbyer, hvor stråtækte huse omgivet af stokroser og brosten tager dig tilbage i tiden. Nyd
roen på ruten langs havet med udsigt til hvide sandstrande og bølger, der
frister – eller lad pedalkraften lede dig ind i landet til skovens dybe, stille
ro – og til UNESCO verdensarv og Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Hele Nordsjælland er gennemskåret af cykelruter mellem de skønne
oplevelser både gennem skov og langs kysten. Bliver du træt undervejs, er
det muligt at tage cyklen med i toget.
Alle kan være med på cykel i Nordsjælland. Cykler, der kan lejes, lånes
eller medbringes hjemmefra. Der er gode muligheder for at leje eller låne
cykler i området. Flere cykelforhandlere har deres egen udlejningsservice,
og her er der også dygtige mekanikere, der hjælper med reparationer på
lejet, lånt eller egen cykel. Flere vandrerhjem, badehoteller og andre overnatningssteder har også leje- eller lånecykler til deres gæster.
Vi har gjort det nemt for dig at opleve Nordsjælland på cykel. På VisitNordsjællands hjemmeside kan du finde information og inspiration til
din ferie på cykel i området. Het kan du også finde kort og beskrivelser
af cykelruter, som du kan downloade til din telefon og finde overnatning
undervejs. www.visitnordsjaelland.com.
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Hotel Sleep2Night
Hotel Sleep2Night ligger kun et par minutters kørsel
fra Helsingørs charmerende centrum og i modsat retning, MTB ruterne i Teglstrup Hegn. Endvidere løber
Margueritruten i både syd og sydvestlig retning fra Helsingør. Hotellet er det ideelle udgangspunkt for dine ture
rundt i den Nordsjællandske natur, først og fremmest skabt til
personer på farten, der blot har brug for et godt og billigt sted at sove
mellem oplevelserne.
Hotel Sleep2Night rummer 64 dobbeltværelser med alle de faciliteter, den rejsende har brug for. Alle værelser er beliggende i grundplan med parkering direkte
foran værelset. Nyd den store morgenbuffet, før du igen svinger ud på vejene.
Måske med inspiration eller hjælp fra det venlige personale til at finde den næste
store oplevelse. Fra 1. april til 30. september vil der også være mulighed for at leje
cykler på Hotel Sleep2Night.
Industrivej 19, 3000 Helsingør, tlf. (+45) 49 270 100, www.sleep2night.com

Nordkystens
cykeludlejning
Hos Nordkystens Cykeludlejning
kan du leje cykler af høj kvalitet
til hele familien. De leverer og afhenter cykler i hele Nordsjælland.
Svend Henriksensvej 14, 3250 Gilleleje
Tlf. (+45) 51 29 29 43
www.nordkystenscykeludlejning.dk
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OVERNATNING
i Nordsjælland

At være ude – og samtidig føle dig hjemme. Den følelse vil du sikkert
opleve, når du overnatter i Nordsjælland. Vi gør os nemlig umage
med at give dig optimal service, på en personlig og afslappet måde.
Badehoteller med historie og atmosfære,
nænsomt renoverede så de lever op til din
forventning om nutidig komfort. Lyset,
himlen, havet, hvis sagte bølgeslag mod
stranden luller dig i søvn. Morgenmad
i lyse, venlige spisestuer, og derefter en
lang gåtur langs stranden. Det er én version af overnatning i Nordsjælland. En
anden kunne være Bed & Breakfast langs
en af de mange gode cykelruter, hvor den
lokale vært tager gæstfrit imod dig og

g iver sine egne personlige anbefalinger
til gode oplevelser.
Vil du gerne bo i hjertet af Nordsjælland, som umiddelbar nabo til Danmarks
mest pragtfulde slotte, Frederiksborg og
Fredensborg? Så har Hillerød og Fredensborg fine hoteller, som er ideelle baser for
at udforske hele regionen.
Nordsjællands smukke og varierede
natur appellerer til campingfolket, og
man kører ikke forgæves efter dejlige

campingpladser hverken i bil eller på
cykel. Langs Den Danske Riviera ligger de tæt på hav og strand og i byerne i
gåafstand fra store kulturoplevelser. På
Nordsjællands vandrerhjem, der ligger
med passende dagetaper imellem sig, venter dig en komfortabel seng og hyggelig
atmosfære med mulighed for at komme
tæt på andre feriegæster.
Er du i Nordsjælland i forbindelse
med møde, konference eller selskab, vil
du føle dig forkælet ud over det sædvanlige. Unikke Mødesteder i Kongernes
Nordsjælland er et netværk af møde
steder, som professionelt tager hånd om
faciliteter, oplevelser og overnatning.

HOTEL VILLA BRINKLY
Midt imellem skov og strand findes den historiske Villa Brinkly. Med sine kun 10 værelser,
fantastiske beliggenhed og kun få kilometer fra Kronborg og Louisiana , danner dette ramme
for et unikt besøg langt fra larm og støj. Hotellet var oprindeligt sommerresidens for velhavende
københavnske familier. Hotellets unikke omgivelser oser af charme og atmosfære, der vil tage
dig med på en rejse tilbage til de gode gamle dage. Hotellet er desuden et oplagt rejsemål for
glade cykelentusiaster i den idylliske nordsjællandske natur.
Hotel Villa Brinkly, Strandvejen 258, 3070 Snekkersten, tlf. (+45) 49 13 20 91, www.brinkly.dk
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Skov  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 m
Strand  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 m
Kronborg  .  .  .  .  .  .  .  7 min
Louisiana  .  .  .  .  .  .  .  7 min
Københavns
Hovedbanegård .  . 35 min

Velkommen på

GILLELEJE
BADEHOTEL

Gilleleje Badehotel troner på toppen af en
30 meter høj klint ved Sjællands absolut
nordligste punkt, Gilbjerghoved.
Lægger man hotellets tre etager til
højden, får man en enestående udsigt
over vand og land. Du kan se helt til Kullen i Sverige og nyde de mange fugles
luftakrobatik over Øresund og Kattegat.

Gilleleje Badehotel har 25 smukke dobbeltværelser, heraf 16 i hovedhuset og 8 i
Gilbjerghuset. Alle værelser har eget bad
og toilet, og mange af dem har udsigt over
havet, Kullen og Danmarks smukkeste
solnedgang.
Alle hotellets gæster er desuden velkomne til at benytte hotellets badeafde-

ling, hvor du både kan få behandlinger og
pleje dig selv og din partner eller veninde,
f.eks. på de varme sten i den tyrkiske
hamam eller dampbadet og mahogni
saunaen.
Gilleleje Badehotel, Hulsøvej 15, 3250 Gilleleje
Tlf. (+45) 48 30 13 47, www.gillelejebadehotel.dk
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Når dit næste
møde skal være
helt særligt …

Find inspiration til Unikke Mødesteder
på unikkemoedesteder.dk
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KONVENTUM
Bo blandt dansk design, kunst og arkitektur i verdensklasse. Læs avisen i de store
danske møbelklassikere. Oplev Danmarks største private kunstsamling med
unikaværker fra 1950erne og frem til i
dag. Nyd den overdådige morgenbuffet
med panoramaudsigt over Øresund. Og

gå på opdagelse i Nordsjællands smukke
natur og kultur lige uden for døren. Konventum byder på 259 værelser og plads til
370 spisende gæster i restauranten. Stedet
er derfor et oplagt valg for større eller
mindre grupperejser, der ønsker at finde
ro til fordybelse og plads til unikke ople-

Arkitektur i
verdensklasse
velser i naturskønne omgivelser.
Konventum byder dig velkommen til en
oplevelse, du aldrig glemmer.
Konventum, Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Tlf. (+45) 49 28 09 00, www.konventum.dk
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Hotel

SLEEP2NIGHT
Hotel Sleep2Night ligger kun et par minutters kørsel fra centrum af Helsingør
med sine brostensbelagte gader, smukke, gamle huse, mange specialbutikker og
et livligt forretningsliv. Danmarks mest festlige hjørne – Helsingør og resten af 
Nordsjælland – har så meget at byde på, at de fleste ikke kan lade være med at
gentage eventyrpoeten H.C. Andersens ord: “at rejse er at leve”.
Hotel Sleep2Night er et simpelt koncept. Først og fremmest er det skabt til
personer på farten, der blot har brug for et godt og billigt sted at sove mellem alle
oplevelserne. Hotel Sleep2Night er strategisk placeret med nem adgang til både
motorvej, tog og færger – kun 3 km fra Helsingørs charmerende centrum.
Hotel Sleep2Night rummer 64 dobbeltværelser med alle faciliteter en rejsende har brug for. Du kan køre hele vejen op til hotellet. Alle værelser ligger i
stueetagen med egen parkeringsplads lige udenfor. Med andre ord; et perfekt udgangspunkt. Nyd den store morgenbuffet før du skal på farten igen. Måske med
inspiration eller hjælp fra det venlige personale til at finde den næste oplevelse.
Hotel Sleep2Night, Industrivej 17-19, 3000 Helsingør
Tlf. (+45) 49 27 01 00, www.sleep2night.com

Del dine
ferieminder
med os

Havgaarden
Badehotel

Fornemmelsen af at komme hjem
@visitnordsjaelland
Den Danske Riviera
Credit @celegorm.ringeril

Tilbagetrukket med bare få minutters gang fra stranden ligger Badehotellet
Havgaarden. En lille perle af velvære, godt gemt af vejen, langs den smukke nord
sjællandske kyst. Nyd roen, harmonien og hinanden, tag på miniferie, romantisk
ophold eller getaway. Besøg restauranten, hvor kærligheden til det lækre italienske
køkken er stor. Hold din næste fest på Havgaarden, når noget skal fejres.
Havgaarden Badehotel, Strandlyvej 1, 3210 Vejby Strand, tlf. (+45) 30 56 40 56, havgaarden.dk
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HOTEL
GILLELEJE
STRAND
Unik beliggenhed og
fantastisk atmosfære
Historisk hotel fra 1896, gennemrenoveret
– og med en fantastisk stemning og atmosfære.
Med sin placering på torvet har Hotel Gilleleje
Strand en unik beliggenhed. Der er blot 100 meter til byens bedste badestrand, og den autentiske og stemningsfulde fiskerihavn ligger lige
om hjørnet. Alle værelser er smagfuldt indrettet
med nøje udvalgt møblement, himmelske senge
og nye badeværelser.
Besøg den hyggelige pub/café, den lyse og
venlige restaurant eller torvet med en nærmest
sydlandsk stemning.
Her bydes på alt lige fra en traditionel smørrebrødsseddel med hjemmelavede lækkerier
til en god middag tilberedt fra bunden og med
hjertet.
Hotel Gilleleje Strand
Vesterbrogade 4 B, 3250 Gilleleje
Tlf. (+45) 48 30 05 12, www. gillelejestrand.dk

HOTEL HILLERØD
Hotel Hillerød ligger i hjertet af det grønne Nordsjælland. Hotellet er omgivet af
prægtige skove, kongelige slotte og stolte
jagttraditioner, og byen lokker med shopping, søer og sportsruter.
På Hotel Hillerød og i Restaurant
krydderiet bliver du imødekommet med
stor vilje og passion for at skabe de bedste

rammer for dig og dit ophold. Personalet
sætter en ære i at inspirere og hjælpe dig
med at finde frem til de bedste oplevelser
– alt efter dine ønsker.
Restaurant krydderiet præsenterer
dig for årstidens bedste råvarer. Alt efter
årstid plukkes jordbær på bondens mark,
svampe og vilde planter samles i skoven

Værtskab i
verdensklasse
og lige uden for restaurantens vinduer
dyrkes egne krydderurter til køkkenet.
Glæden ved mad og et højt fagligt engagement gør et besøg hos Restaurant krydderiet til en oplevelse.
Hotel Hillerød, Milnersvej 41, 3400 Hillerød
Tlf. (+45) 48 24 08 00, www.hotelhillerod.dk
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Oplev et hverdagseventyr

Fredensborg
Store Kro
Vidste du, at Fredensborg Slot blev bygget på en kærlighedshistorie mellem
Kong Frederik den 4. og Anna Sophie Reventlow ? Kongen byggede Store
Kro, samtidig med at han opførte slottet tilbage i starten af 1720’erne.
Kroen fungerede som kongens mødested, hvorfra han kunne mødes med
rigets etater og styre landet, uden at det forstyrrede privat- og kærligheds
livet på slottet.
Og lige netop kærlighed, er essensen og fundamentet af Store Kro
i dag, næsten 300 år efter det hele begyndte. Det er kærlighed til
de bedste råvarer og den bedste smag, der driver alle kokke når
maden tilberedes. Det er kærlighed til service og værtskab som
alle tjenere, værter og værtinder på Store Kro møder dig med
under dit besøg. De kalder det et hverdagseventyr.

80

Fredensborg Store Kro
Slotsgade 6
3480 Fredensborg
Tlf. (+45) 71 71 21 21
www.storekro.com

FROKOST
Dansk smørrebrød i særklasse. Her kan
du opleve noget af det bedste inden
for dansk smørrebrød. Smag både de
klassiske og de moderne udgaver.
MIDDAG
Aftenbistroen er sammensat af de
klassiske franske værdier og gode
danske råvarer. Her bruges sæsonens
råvarer til at forkæle dine smagsløg,
krydret med eventyrligt værtskab.
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Hotel Skandia

Sankt
Helene
Hotel Skandia ligger 2 minutters gang fra centrum, station
og færgeterminal. En tur til Kronborg kan nemt klares på
under 10 minutter. Vil man ud at spise, så er der flere muligheder i nærheden af hotellet.

Sankt Helene i Tisvildeleje er et herligt ferie- og kursuscenter
for alle, der ønsker at opholde sig i smukke omgivelser. Skal du
til København, er det blot en lille times kørsel fra Sankt Helene.
Brug Sankt Helene som dit ‘sommerhus’ ved vandet, når det passer dig. Tæt på skov og strand med landlig idyl og egne dyr på
marken. Sankt Helene tilbyder ferielejligheder, familieværelser,
hytter og teltpladser. Det store udendørsareal indbyder til boldspil og leg.

Hotel Skandia, Bramstræde 1B, 3000 Helsingør
Tel. (+45) 49 21 09 02, www.hotelskandia.dk

Sankt Helene, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje
Tlf. (+45) 48 70 98 50, www.helene.dk

Et badehotel
med tradition
– i al sin enkelhed

Liselængen-Liseleje Badehotel er en særlig plads, en pause i tiden, der fremmer trivsel og
velvære, hvor du kan trække dig tilbage fra hverdagen, koble fra og bare være i samvær
med dig selv og andre. Et unikt rum med plads til fællesskab og fokus.
Vi serverer mad med holdninger til smag og kvalitet, i lokaler der emmer af gammeldags badehotel, og menuer med sammenhæng mellem økologi og lokale råvarer.
Lige rundt om hjørnet er den forunderlige natur – lige til at udforske og indtage på
lange gåture eller med cykel og picnickurv. Og findes der noget skønnere end at soltørre
på stranden med kaffekruset i hånden og en rigtig spændene bog. Vores ambition er at
bevare den traditionelle badehotelstemning i kombination med moderne enkelhed og ansvarlighed – både for gæster og for os, der har vores daglige gang i huset.
Liselængen, Liselejevej 62, 3360 Liseleje, tlf. (+45) 21 26 85 40, www.liselangen.dk
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Strandhotel

MARIENLYST

Der er sket meget på Marienlyst Strandhotel, men den unikke
beliggenhed er den samme. Så udover, at du på Marienlyst
Strandhotel kan se frem til en perfekt beliggenhed – direkte til
Øresund og med udsigt til strand, Kronborg Slot og den svenske
kystlinje – kan du også se frem til smukke værelser, unikke møde
faciliteter, gastronomiske oplevelser og den 1.600 m² store Strandspa,
som er blandt Danmarks smukkeste og kåret som ‘Årets Spa’ i 2019.
På kanten af Øresund
Så snart du træder indenfor i lobbyen, som
fremstår nyrenoveret og smukkere end før, bydes du velkommen til en verden af forkælelse.
De individuelle og smukt designede værelser
byder på alt fra fritstående badekar til terrasser
med udsigt til Øresund, by eller skov. Bor du i et
værelse med havudsigt, vil du kunne vågne til
den skønneste morgenstund med lyden af bølgeskvulp og solopgang over Øresund.
På hotellets mange terrasser – ﬂere med udsigt over Øresund og tæt på stranden – kan man
om sommeren spise både morgenmad, frokost,
nyde en kølig drink eller spise en dejlig middag.
Her kan du til enhver tid sætte dig og få frisk
luft, nyde et tiltrængt pusterum og bare slappe
helt af.
Et hav af aktiviteter
På hotellets lille strand udlånes sommeren igennem både kajakker og SUP-boards til en aktiv
tur på Øresund. Vil du hellere hoppe i havet, så
kan du tage en svømmetur på den 500 m lange
havsvømmebane som Marienlyst indviede i 2019.
Er du mere til fast grund under fødderne lånes
cykler ud til en smuk tur op af Strandvejen.
Et køkken med høje ambitioner
Gastronomien er et vigtigt omdrejningspunkt
på Marienlyst Strandhotel. Derfor stilles der
høje krav til, at hvert måltid skal være en kulinarisk oplevelse. Uanset om du spiser i de ny
renoverede og elegante omgivelser i Restaurant
Marienlyst eller med havudsigt i den smukke
a la carte restaurant 1861, kan du se frem til
veltilberedte oplevelser for smagsløgene. Retterne udspringer af det fransk-nordiske køkken

med afsæt i sæsonens råvarer og
med fokus på bæredygtighed og
lokale produkter. I hotellets Nordlyst Brasserie & Bar kan du dagen
igennem sætte dig i de hyggelige og
nyindrettede omgivelser og læse dagens
avis eller møde familie, venner eller arbejdskolleger til noget at drikke, en god frokost, et let
aftenmåltid eller en smagfuld cocktail.
Vandet er 37 grader varmt – året rundt
I januar 2018 åbnede Marienlyst Strandspa –
et unikt paradis af velvære og forkælelse, ude
som inde. Som gæst kan du se frem til ﬂere end
20 forskellige spafaciliteter og oplevelser. Bl.a.
inden- og udendørs varmebassiner, udendørs
boblebade, to strandsaunaer placeret direkte på
stranden, den ene med udsigt til Kronborg Slot
og den anden til Øresund, badestue, saltterapi,
loungeområder og hyggelig spa café. Et professionelt spateam byder hver dag på saunagus i
strandsaunaen med dyp i Øresund, unikke spabehandlinger, Marinelyst signaturbehandling
‘Kobberspa’ og meget andet.
Langt væk, tæt på
Få minutter fra Marienlyst Strandhotel ﬁnder
du skov, lystbådehavn, M/S Museet for Søfart,
Kronborg Slot, Helsingør Kulturværft og Helsingør centrum med hyggelige cafeer og historiske gader, smalle stræder og smukke kirker. Du
kan også vælge at tage en smuttur til Sverige eller køre en tur op langs Nordsjællands smukke
kyst med bil, tog eller på cykel.
Marienlyst Strandhotel, Ndr. Strandvej 2
3000 Helsingør, Tlf. (+45) 49 21 40 00
www.marienlyst.dk
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CAMPINGPLADSER OG
VANDRERHJEM
ved Den Danske Riviera

Gilleleje
Havn

Fredensborg
Slot

Esrum
Kloster
Frederiksborg
Slot

Louisiana

Frederikke
på Arresø

4

3

Smidstrup

6
2

Kronborg
Slot
8
9

Hundested
Havn

1
5

7

Duften af skov, vand, strand og frisk luft
blander sig med nattergalens smukke
sang. Himlen dækkes af et stjernetæppe,
og det er tid til at fordøje dagens indtryk, på en af Nordsjællands mange dejlige
campingpladser og vandrerhjem.
1

4

7

NIVÅ CAMPING
Sølyst Allé 14, 2990 Nivå
Tlf. (+45) 49 14 52 26
www.nivaacamping.dk

KONGERNES FERIEPARK
Helsingevej 44, Smidstrup Strand
3230 Græsted, tlf. (+45) 48 31 84 48
www.kongernesferiepark.dk

DANHOSTEL HILLERØD /
NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER
Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød
Tlf. (+45) 48 26 19 86, www.hillerodhostel.dk

Nivå Camping ligger i noget af Nordsjællands flotteste natur i udkanten af Lave
Skov kun 800 m fra lystbådehavnen og Nivå
Strandpark. Hytter med og uden bad/toilet.
Til den aktive familie: Nivå Klatrepark.

Ved skov og strand finder du Kongernes
Feriepark med swimmingpool, minigolf,
heste, minimarked, restaurant, legeplads og
hoppepuder. Vi tilbyder lejligheder, værelser
og hytter samt plads til campingvogn/telt.

Enestående beliggende ved det store skovog naturområde Store Dyrehave. Gåafstand
til Hillerød station, Frederiksborg Slot og
Barokhaven, gågade med shoppingcenter,
butikker, cafeer og restauranter.

2

5

8

HELSINGØR CAMPING & VANDRERHJEM
Campingplads: tlf. (+45) 49 28 49 50
www.helsingorcamping.dk
Vandrerhjem: tlf. (+45) 49 28 49 49
www.danhostelhelsingor.dk

HILLERØD CAMPING
Blytækkervej 18, 3400 Hillerød
Tlf. (+45) 48 26 48 54
www.hillerodcamping.dk

FREDENSBORG VANDRERHJEM
Østrupvej 3, 3480 Fredensborg
Tlf. (+45) 60 54 97 00
www.fredensborgvandrerhjem.dk

Lille og hyggelig plads direkte til badestrand,
strandpromenade og centrum. Udsigt til
Kronborg Slot og Sverige. Udlejning af hytter,
kiosk med cafésalg, udendørs TV og WiFi.

En dejlig blomstrende oase med en rolig
atmosfære, og hvor værtskabet vægtes højt.
Små og store hytter, nogle med bad og wc.
Gåafstand til slot, shopping og S-tog. Tæt på
cykel- og vandreoplevelser i særklasse.

Billig overnatningsmulighed i skønne
omgivelser til fordybelse og fest. Nabo
til Fredensborg slot. Tæt på Esrum sø og
indkøbsmuligheder, ligger det familiedrevet
vandrerhjem, hvor der oser af dansk hygge.

3
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GILLELEJE CAMPING & FERIECENTER
Bregnerødvej 21, 3250 Gilleleje
Tlf. (+45) 60 90 59 00
www.gillelejecamping.dk

SANKT HELENE DANHOSTEL TISVILDELEJE
Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje
Tlf. (+45) 48 70 98 50
www.helene.dk

BYAASGAARD CAMPING
Amtsvejen 340, 3390 Hundested
Tlf. (+45) 47 92 31 02
www.byaasgaard.dk

Elsker du natur, fred, ro og hygge, så er du
kommet til det rette sted, når du besøger
Gilleleje camping. En lille campingplads for
voksne med fred, ro og hygge i dejlige omgivelser med direkte adgang til golfbane og
gourmet restaurant. Lækre badeforhold og
opvaskemaskine. Tæt på Gilleleje havneby.

Sankt Helene er den perfekte base for jeres
mountainbike/cykeltur, beliggende kun 800
meter fra mountainbikespor og cykelruter i
Tisvilde Hegn.

Få et pusterum i naturen og stik af en stund
fra hverdagen. Her er plads til jer, der vil på
ferie, forlænget weekend i en hytte eller blot
vil nyde fjorden for en eftermiddag. I kiosken
sælges morgenmad, det basale og lokale
delikatesser.
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Nordsjælland
byder på talrige
muligheder for privat
overnatning, bl.a.
på hyggelige bed &
breakfast-steder med
næsten hjemlig
atmosfære

Bed
Breakfast

86

GILLELEJE

HILLERØD

HUNDESTED

FREDENSBORG

GILLELEJE B&B MØLLEGADE
B&B er på 1. sal af hyggeligt byhus
i Gilleleje, med egen udvendig indgang. 2 soveværelser, stue, køkken
og bad. I gåafstand til spisesteder,
shopping og byens torv.
Møllegade 16, 3250 Gilleleje
Tlf. (+45) 52 17 28 38
www.gillelejebb.dk

B&B “ROSE-HOUSE” HILLERØD
Romantisk B&B 75 m² familielejlighed med 3 værelser. Udlejes delt
eller samlet. 1-7 pers.
Tornskadevej 5, Ullerød, 3400 Hillerød, tlf. (+45) 48 24 75 75 / (+45) 40
25 75 95, www.rose-house.dk

LIS HERAND B&B
50 m² anneks med havudsigt. 1 db
rum+ 1 køjerum. tv-stue, køkken
alrum, bad, terrasse. Pris fra 495,Lærkevej 11, 3390 Hundested
Tlf. (+45) 40 34 31 35,
lherand@hotmaiI.com

TIKØB B&B
3 dobb. vær. med delt bad/toilet,
samt 2 hytter med delt bad/toilet.
TV/wifi, køkkenfaciliteter, terrasse
med udekøkken og grill. Købmand
på den anden side af vejen.
Fredensborgvej 9, 3080 Tikøb
Tlf. (+45) 25 70 08 55
www.tikobbedandbreakfast.dk

TISVILDELEJE

NORDSTRAND B&B
Hyggeligt 40 kvm. anneks med
køkken, bad, TV, internet og egen
terrasse. Tæt på strand og havn.
Østre Alle 40, 3250 Gilleleje
Tlf. (+45) 30 27 39 88
www.gilleleje-bb.dk

HANNES BED & BREAKFAST
Stort velindrettet værelse i roligt
villakvarter. Eget bad/toilet,
tekøkken og egen indgang.
Ridehusvej 14, 3400 Hillerød
Tlf. (+45) 20 81 36 50
hannes@mail.tele.dk

BERGLIOT BED AND BREAKFAST
Anneks i have, fredeligt, enkelt.
Tæt på Lynæs Havn.
Frederiksværkvej 79 B
3390 Hundested
www.bergliot-bnb.dk
Tlf. (+45) 20 28 76 36

HÅRLANDSGÅRDEN
Charmerende værelser, ferie
lejlighed. Stor gammel have – tæt
på skov og strand.
Hårlandsallé 12, 3220 Tisvildeleje
Tlf. (+45) 48 70 83 96
www.haarlandsgaard.dk

HELSINGØR

REFUGIUM SMIDSTRUP STRAND
Unik mulighed i juli for B&B i rolige
omgivelser med direkte adgang
til Smidstrup Strand. Alle værelser
har wi-fi, terrasse og eget bad.
Reserver gerne på forhånd.
Sognevej 15, 3250 Gilleleje
Tlf. (+45) 48 31 80 25
refugium@sanktlukas.dk

B&B SMIDSTRUP STRAND
Hyggeligt anneks i gåafstand
til strand/badebro, indkøb og
restaurant. Bad i hovedhuset.Fri
kaffe/the. Dobbeltseng, sovesofa,
spisebord/stole. Udeplads med
møbler. Wi-fi
Akelejevej 7, 3250 Gilleleje
Tlf. (+45) 60 15 03 68
gerdvilykke@gmail.com

SOMMERS HUS
Hyggeligt B&B i Hillerød centrum.
Tæt på Frederiksborg Slot. 2 værelser, i alt 50 m² i retro sommerhusstil. 1-6 personer.
Frederiksværksgade 80, 3400 Hillerød, tlf. (+45) 25 70 99 69 / (+45) 26
84 01 88, www.sommershus.dk

EBOGAARD BED & BREAKFAST
B&B i naturskønne omgivelser.
Lyse værelser, køkkenfaciliteter,
tv, gratis p-plads, wi-fi, eget toilet
og bad.
Kulsviervej 48, 3400 Hillerød
Tlf. (+45) 20 41 09 07
www.ebogaard.dk

HUNDESTED HAVNEHYTTER
Bo på kajen i den gamle havn
med udsigt over Isefjord. 200 m til
strand og 100 m til centrum.
Nordre Beddingsvej 8, Hundested
Havn, 3390 Hundested, tlf. (+45) 21
29 24 25, www.havnehytter.dk

ROSENLUND B&B
Billig overnatning i skønne landlige omgivelser tæt på by og vand.
Karlsgårdsvej 14, Øerne
3000 Helsingør
Tlf. (+45) 20 32 88 28
www.rosenlundbb.dk

MELBY

HORNBÆK

B&B MELBY SNEDKERI
Lyse værelser m. the køkken,
fællesrum og lejlighed i rå stil.
Fælles bad. Nær Liseleje strand og
Hundested.
Melbyvej 83, 3370 Melby
karnavinther@hotmail.com
Tlf. (+45) 29 16 16 67 / (+45) 28 33 20 33

DET GAMLE HUS I HORNBÆK
Autentisk fiskerhus, nænsomt
renoveret med moderne komfort
og oprindeligt interiør. Centralt
beliggende ved havn og strand.
Øresundsvej 22, 3100 Hornbæk
Tlf. (+45) 23 23 84 44
www.detgamlehus3100.dk

87

Lind’s Kaffebar
Bare hundrede meter fra Humlebæk Station på “strøget
til Louisiana” ligger Lind’s Kaffebar. Lind’s Kaffebar er et
charmerende møde mellem nostalgi, kunst og god kaffe. Her
serveres hjemmebagte kager af alskens slags – altid inspireret af
årstiden.Brunch- og lunchtallerkner. Dagens madtærte. Alt inden for espresso, mocca, cacao, the, chai, spændende sodavand
og meget andet godt. Galleri og butik med lokale kunstnere.
Oscar Brunsvej 9, 3050 Humlebæk, tlf. (+45) 49 19 18 18
www.lindskaffebar.dk.

Restaurant

Sletten
Med direkte udsigt til Øresund, omgivet af idylliske fiskerhuse, ligger et af de mest ikoniske steder på den sjællandske
østkyst. Restaurant Sletten byder på gourmet med havudsigt,
hvad enten det måtte være til frokost, middag, konference
eller fest. Afsættet er i det ny-nordiske og klassiske køkken, med et stort fokus på den enkelte råvare. Råvarerne er
fortrinsvis fra de bedste lokale producenter, suppleret med
europæiske specialiteter. Desuden er restauranten stolt af at
kunne tilbyde et af Nordsjællands mest ambitiøse vinkort.
Gl Strandvej 137, 3050 Humlebæk, tlf. (+45) 49 19 13 21
sletten.dk

Restaurant

Lagunen
Lagunen er en hyggelig havnefrontsrestaurant med rødder i det
lokale sejlsportsliv. Menuen kombinerer det danske og det franske
køkken, og der sættes en ære i at tilberede maden fra bunden
af s æsonens friske råvarer. Nyd et hjemmelavet kvalitetsmåltid i
de stemningsfulde lokaler – eller følg med i livet på havnen fra
den store overdækkede terrasse. Kombiner dit besøg i Lagunen
med en dukkert fra den skønne, børnevenlige sandstrand eller en
spadseretur i Nivå Bugt Strandenge med det enestående fugleliv.
Udforsk menu og koncertprogram på www.restaurantlagunen.dk
Nivå Strandpark 19, 2990 Nivå, tlf. (+45) 49 14 66 11
facebook.com/Lagunen.nivaa, restaurantlagunen.dk
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Værtsparret
Laila og Bent

Restaurant

Far til 4
Restaurant ‘Far til 4’ stod færdigbygget i 2007. Med sin unikke beliggenhed helt ned til Gilleleje Strands hvide sand danner ‘Far til 4’
en dejlig ramme om ethvert arrangement. Fra det store selskab (op
til 70 kuverter) til den romantiske middag for to – fra firmafest til
fødselsdag eller bare en hyggeaften med venner og familie. Navnet
‘Far til 4’ er valgt, fordi Bent har fire børn – og for klart at signalere,
at det er et børnevenligt spisested!
Alfavej 21, 3250 Gilleleje, tlf. (+45) 49 71 76 72, www.far-til-4.dk
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Spis
godt

15
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Smidstrup
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i Nordsjælland

7
11
16

God mad er en vigtig del af ferien.
I Nordsjælland får du nemt
indfriet dine forventninger
3
10
om kulinariske oplevelser
1
– uanset om du besøger
landsdelens restauranter og
cafeer eller går på opdagelse hos
de mange lokale fødevareproducenter.
I feriebyerne langs kysten er der masser af frisk fisk på menuen, og i de livlige handelsbyer frister et stort udvalg af hyggelige cafeer og restauranter. Mange steder er der udeservering,
hvor man i sommerhalvåret kan nyde en velfortjent pause under
shoppingturen. Nordsjælland har spisesteder i enhver prisklasse
og for enhver smag, uanset om du holder ferie med familien eller
partneren. I dette afsnit finder du både oplysninger om spisesteder og lokale fødevareproducenter i Nordsjælland.
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CAFÉ FRK. JENSEN
4
Lille hyggelig café opkaldt
efter Kristine Marie Jensen,
forfatter til Danmarks kogebog
nr. 1 “Frøken Jensens kogebog”.
Maden er inspireret af den gamle
kogebog – tilsat et strejf af det
21. århundrede
Nørregade 7A
3300 Frederiksværk
Tlf. (+45) 51 18 66 33

RESTAURANT SKIPPERSTUEN 1
Lynæs – havnen på næsset, i
ly af havet, har altid været et
yndet udflugtssted. Her er højt til
himlen og udsyn til havet. Lukket
mandag og tirsdag. Lukket i janfebruar og halvdelen af marts.

SPISESTEDET LEONORA
5
Frokostrestaurant i smukke
historiske rammer ved
Frederiksborg Slot med lækkert
á la carte menukort og brunch i
weekenderne.

Lynæs Havnevej 3 D
3390 Hundested
Tlf. (+45) 47 98 40 16
www.restaurantskipperstuen.dk

Frederiksborg Slot
Møntportvej 2, 3400 Hillerød
Tlf. (+45) 48 26 75 16
www.leonora.dk

B-HAGERIET
2
Ærlig hjemmelavet morgenmad,
brunch og frokost, baseret på årstidens og, om muligt, økologiske
råvarer, nydt i hyggelig og hjemlig atmosfære. Dagen igennem
kan du også nyde vores bagværk
eller købe fra Mikrobageriet.

FREDENSBORG STORE KRO
6
Det er kærlighed til de bedste
råvarer og den bedste smag,
der driver alle kokke når maden
tilberedes. Det er kærlighed til
service og værtskab, som vi møder dig med, når du besøger os.
Vi kalder det et hverdagseventyr.

Slotsgade 15, Baghuset
3400 Hillerød, tlf. (+45) 93 40 02 02
www.b-hageriet.dk

Slotsgade 6, 3480 Fredensborg
Tlf. (+45) 71 71 21 21
www.storekro.com

HALSNÆS BRYGHUS
3
Nyd hyggen på det lokale
bryghus med panoramaudsigt
til livet på kajen. Gode råvarer,
enkelhed og harmoni
kendetegner menukortet.

SANKT HELENE
7
I løbet af året afholder Sankt
Helene forskellige madevents
såsom søndagsbrunch, påskefrokost, kagebord, m.v. Følg med
på hjemmesiden, hvor du kan se
arrangementer og datoer.

Nordre Beddingsvej 35
3390 Hundested
Tlf. (+45) 26 16 70 46
www.halsbryg.dk
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Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje
Tlf. (+45) 48 70 98 50
www.helene.dk

RESTAURANT SØSTJERNEN
8
Restaurant Søstjernen ser frem
imod at byde dig på mad fra det
traditionelle danske køkken.
Samt restaurantens lille is-salg
50 meter fra stranden. Gratis
parkering.

RESTAURANT ROYAL TASTE
13
Kreativ og velsmagende
sushi. Det oplagte sted at
medbringe familie og venner til
en skøn aften!

Rågelejevej 155
3210 Vejby
Tlf. (+45) 45 50 51 52
www.soestjernenraageleje.dk

Slotsgade 61
3400 Hillerød
Tlf. (+45) 38 10 08 88
www.royal-taste.dk

RESTAURANT TREKOSTEN
9
Ved indsejlingen til Nivå
Havn med en fantastisk udsigt
til øen Hven og Svenskekysten.

FYRKROEN
14
Restaurant Fyrkroen på
toppen af Sjælland serverer
god dansk mad og Nordsjællands
smukkeste havudsigt. Åbent i
sæson kl. 12-21.

Nivå Strandpark 29
2990 Nivå
Tlf. (+45) 49 14 05 55
www.trekosten.dk

Fyrvejen 29
3250 Gilleleje
Tlf. (+45) 48 30 02 25
www.fyrkroen.dk

PROVIANT HUNDESTED
10
På den hyggelige Café Proviant
Hundested er der fokus på den
gode stemning og kvalitet.
Med den fineste udsigt over
Hundested havn serveres der
god mad, vin, øl og kaffe til dig.

RESTAURANT
15
GILLELEJE STRAND
Hyggelige og stemningsfulde
omgivelser – både ude og inde
– og et køkken i topklasse.

Havnegade 2 B
3390 Hundested
Tlf. (+45) 42 15 87 14
www.provianthundested.dk

Vesterbrogade 4 B
3250 Gilleleje
Tlf. (+45) 48 30 05 12
www.gillelejestrand.dk

RESTAURANT KAJ
11
På Helsingør havn med unik
udsigt over marinaen og Øresund. Nyklassisk smørrebrød til
frokost og en aftenmenu med
klassiske og rustikke franske
retter. Årstidens råvarer, godt
håndværk og smukke omgivelser.

TINGGÅRDEN
RESTAURANT OG
LANDHANDEL
Mad, brød og delikatesser
lavet fra grunden af
Jan Friis-Mikkelsen og co.

16

Strandpromenaden 6
3000 Helsingør
Tlf. (+45) 49 20 20 45, www.rkaj.dk

Frederiksværkvej 182
Tibirke Sand, 3300 Frederiksværk
Tlf. (+45) 48 71 22 35
www.tinggarden.dk

RESTAURANT KRYDDERIET
12
Restaurant krydderiet sætter
en ære i at præsentere dig for de
bedste råvarer. Glæden for mad,
og det faglige engagement er
med til at gøre restauranten til
en oplevelse for alle sanser.

BYENS PIZZA
17
Nyd en nybagt, sprød pizza
fra Byens Pizza i Helsinge, der
har et stort udvalg af pizza og
pasta retter på menuen. Du kan
tage maden med hjem eller spise
den i caféen.

Milnersvej 41
3400 Hillerød
Tlf. (+45) 48 24 08 00
www.hotelhillerod.dk

Vestergade 9 B, 3200 Helsinge
Tlf. (+45) 48 79 38 86
www.byenspizza.com
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Smag
på Kongernes
Nordsjælland
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Bær
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Chokolade

 UNDEKILDEGAARD
G
1
Gårdbutik med friskplukkede
bær og masser af håndlavede
bærprodukter. Gårdcafé med
smoothies, saft, is, kaffe og
kager. Mulighed for selvpluk af
jordbær i højsæsonen. Åben hver
dag fra juni til august.

 HOKOLADEMAGERIET
C
3
Kombineret værksted, butik
og café som fremstiller ægte
håndlavet chokolade af fineste
kvalitet. Forkæl dig selv med
varm chokolade i caféen og lad
dig friste til at tage butikkens
udsøgte lækkerier med hjem.

Rågelejevej 46, 3210 Vejby
Tlf. (+45) 31 57 07 40
www.rokkedysse.dk

Helsingørsgade 11, 3400 Hillerød
Tlf. (+45) 48 25 48 26
www.chokolademageriet.dk

ROKKEDYSSEGAARD
2
Smag på friske bær, is,
smoothies og kager i gårdbutik
og -café på Rokkedyssegaard.
Alt dyrket og tilvirket på gården.
Selvpluk af jordbær og hindbær
i højsæson. Åbent hver dag i
perioden fra maj til september.

 HOKOLADE-
C
4
VÆRKSTEDET JOTA
Håndlavet chokolade efter gamle
traditioner. Besøg den hyggelige
butik og få en smagsprøve, nyd
duften af dejlige chokolader,
flødeboller m.m.. Man-ons 10-16,
tors 10-16.30, fre 10-15.30.

Lejrvej 45, 3500 Værløse
Tlf. (+45) 31 57 07 40
www.rokkedysse.dk

Stæremosen 49, 3250 Gilleleje
Tlf. (+45) 38 10 90 25
chokoladevaerkstedet-jota.dk

Kød & Ost
KØDSNEDKEREN
5
Dejlig slagterbutik på landet,
som værdsætter dyrevelværd
og kødkvalitet. Primært fra
fritgående dyr fra Nordsjælland
og dansk friland. Pølsemageri
varerne er fremstillet med kærlig
hånd i eget pølsemageri.
Farvergårdsvej 14, 3210 Vejby
Tlf. (+45) 48 71 87 85 / 27 14 54 80
www.koedsnedkeren.dk

Café

HUMLEBÆK MICROMEJERI
6
Nyt og spændende mejeri,
hvor der fremstilles mejeri
produkter, der for længst er gået
i glemmebogen. Rigtige mejeri
oste, flødeis lavet af frisk fløde,
og smør kærnet på syrnet fløde.
Hørsholmvej 3
3050 Humlebæk
Tlf. (+45) 29 36 05 62
www.humlebaekmejeri.dk

Vin

NINAS NATURCAFE
7
Direkte til Store Dyrehave.
Prøv de små frokostanretninger
eller det store kagebord, hvor alt
er hjemmebagt. Lille butik med
egen fabrikation af sennep, kryddersalt, eddiker og marmelade.
Forskellige aktiviteter.

ØRBY VINGÅRD
8
Egen vinproduktion, godkendt
vineri og godkendt tilhørende
gårdbutik. Her sælges hvidvin,
rosevin, rødvin og mousserende/
bobler. Vinarrangementer med
rundvisning og smagsprøver, 2,5
timer for kr. 150 pr. person.

Kirkeltevej 101, 3450 Allerød
Tlf. (+45) 48 28 06 02
www.naturcafe.dk

Maglebjergvej 16, 3200 Helsinge
Tlf. (+45) 40 77 93 67
www.oerbyvingaard.dk

Mad & kultur
KNUD
12
Et afslappet spisehus på havnen
i Hundested med et kystnært
bistrokøkken. Østers, hummer,
blåmuslinger og smørstegte fladfisk er faste retter på menuen,
hvor der også er plads til en god,
velhængt bøf, og grønne retter.

SPISEKAMMER
9
HALSNÆS
Find vej til lokale specialiteter,
markeder, gårdbutikker.
Sammenslutning af Halsnæs
producenter med fokus på
dyrevelfærd, sunde grøntsager
og meget andet.

Havnegade 18, 3390 Hundested
Tel. (+45) 40 48 33 90
www.knud.biz

www.spisekammerhalsnaes.dk
facebook/spisekammerhalsnaes

ESRUM KLOSTER
10
& MØLLEGÅRD
Det nordiske køkken møder
middelalderlige fremstillingsmetoder. Sæsonnær frokost på
Møllecaféen i sommerhalvåret –
eller en sjælevarmende simreret i
klosterkælderen i vinterhalvåret.
Klostergade 11, 3230 Græsted
Tlf. (+45) 48 36 04 00
www.esrum.dk

TORUP MARKED
11
10 gange i sommerhalvåret
kommer folk fra nær og fjern
til det lille stemningsfyldte
madmarked. Maden har rejst
kort, vi kalder det kilometermad.
Dyssekilde Station, Stationsvej 1
Torup, 3390 Hundested
facebook/torupmarked
www.spisekammerhalsnaes.dk

SMAG PÅ NORDSJÆLLAND
En forening af lokale producenter, madhåndværkere og
spisesteder. Find her lokalt
dyrkede friske kvalitetsråvarer
og godt madhåndværk og deltag
i madoplevelser.
Se mere på
facebook/smagpaanordsjælland
www.smagpaanordsjaelland.dk
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Tegne
konkurrence

Find 5 fejl

94

72

Motivet forestiller sagnhelten Holger Danske, der sidder i kassematterne under Kronborg. Læs mere om Holger Danske på side 23.

Tegn i rækkefølge fra prik til
prik. Tag et billede af den
færdige tegning og send
det på e-mail til info@
visitnordsjaelland.com
med overskriften
“Tegnekonkurrence”
senest den 31. december
2020. Så deltager du i
lodtrækningen om
billetter til din familie
til Kronborg Slot og
M/S Museet for Søfart.
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Naturlege
pladser og
udendørs
motionsrum
Nordsjælland er rig på natur
legepladser. Legepladserne ligger
i forbindelse med en skov, en
strand eller en havn og er bygget
af naturmaterialer. Her kan man
balancere, hoppe, kravle, klatre
og lege sig ind i en anden verden,
og mange steder kan man nyde
sin frokost ved et bål.
Arresødal Skov
Frederiksværk , parkering bag kirken
Egebækvangs motions- og mødested
Strandvejen syd for Snekkersten havn
Eghjorten
Jespersvej 309, Fredensborg tæt på Hillerød
Glenten Motions- og Legerum
Knorrenborg Vang, syd for Fredensborg
Havtyren
Lisehøjvej, Liseleje
Hellebæk
Ved siden af Hellebæk Skole
Nordre Strandvej 141, Ålsgårde
Hornbæk Strandlegeplads
Nær Havnevej 32C, Hornbæk
Høbjerg Hegn
Øst for Helsinge
Natur- og aktivitetsstien med legeplads
ved Hundested
Naturlegepladsen Esrum Kloster
Klostervej 11-12, Esrum
Naturlegeplads
i Tisvilde
Nyruphus – Naturlegeplads for de små
Kongevejen 270, Espergærde
Teglstrup Hegn
Nær Gl. Hellebækvej 79, Helsingør
Ullerup Skov
Hundested
Ølsted Grusgrav, naturlegeplads
Rakenhøj, Ølsted
Naturlegeplads
på Gilleleje Havn
www.udinaturen.dk
facebook.com/udinaturendk
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Nordsjælland

FOR
BØRN

Stemningen er ikke til at tage fejl af – lyden
af glade børn bringer smilet frem hos enhver.
Bliv inspireret til sjove og spændende o
 plevelser
i børnehøjde året rundt.
Esrum Kloster & Møllegård
Et besøg på Esrum Kloster og Møllegård
er spændende for hele familien og på naturlegepladsen og i en af k
 losterets længer er der masser af sjov og aktiviteter for
børnene. I skolernes ferier er der særlige
aktiviteter i b
 ørnehøjde. www.esrum.dk
Veterantoget
Hver sommer har man mulighed for at
få en tur i et af de fine gamle veterantog,
som en masse jernbaneentusiaster bruger
fritiden på at istandsætte. Se mere på www.
veterantoget.dk
Grønnehavegaard Besøgsgård
I den nye Nationalpark Kongernes Nordsjælland, tager tre generationer imod gæsterne på den firlængede gule bindingsværksgård, hvor der findes 15 forskellige
slags dyr. Vær med til at fodre dyrene,
samt karperne i dammen, mens bonde-
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manden viser rundt. Nus med de kælne
smådyr (kaniner, marsvin, kattekillinger, kyllinger, ællinger og gæslinger) på
bænken under æbletræet. Hop med på
landbrugsvognen på traktortur til det
skotske højlandskvæg, nyd synet af rådyr,
fasaner m.m. Kom med på trækture med
ponyer, hvor en voksen ledsager trækker.
Besøg den hyggelige have, hvor kaffen eller madkurven kan nydes. Gårdbutik med
salg af kød fra Skotsk Højlandskvæg. Besøg det lille museum med stenøkserm.m.
fundet på stedets marker. Der er også
udstillet mange gamle redskaber. Bondemanden er også en levende og engageret
fortæller – så kom og få en sjov og lærerig
oplevelse på gården. Entré, som gælder
til ovennævnte oplevelser, kr. 75,- for alle
over 2 år. Betaling mobilepay eller kontant. Hunde ingen adgang. Grønnehave
gaard, Helsingevej 98, Frederiksværk, tlf.
(+45) 24 48 26 13, sommeråbent 27/6-9/8

(lukket fredag) kl. 11-16. Se øvrige åbningstider på www.groennehavegaard.dk eller
Facebook/Grønnehavegaard.
Oplevelsesplatformen på
Hundested Havn
På Hundested Havn finder du en stor flydende oplevelsesplatform. Platformen er
udstyret med to lavvandede rørebassiner,
hvor du kommer tæt på havets forunderlige verden. Velkommen til Klap en fisk.
Åben fra april-oktober. Hundested Havn
www.fiskerietsoghavnenshus.dk
Vingesus på Falkonergården
Lidt uden for Fredensborg kan besøgende
opleve historiens vingesus, når falkonerens ørne, høge og falke viser deres jagt- og
flyveteknik på ganske tæt hold. Davidsvænge 11, Fredensborg, www.falkonergaarden.dk
Olliestedet, Skatetopia & Multiparken
I Nordsjælland er der rig mulighed for at
slide the rails eller lave drop fra ramperne
i skaterparkerne. Læs mere om skaterparkerne på www.mp-h.dk, www.olliestedet.com eller på facebook.com/KulturogFritidHorsholm
Tothavens Besøgsgård
Nær det gamle fiskerleje Kikhavn, ligger
den hyggelige lille besøgsgård Tothaven.
På den gamle bondegård er der malke-

geder, ponyer, æsler, uldgrise, kunekune
grise, mokusænder, løbeænder, kalkuner,
honningbier, høns, kaniner og katte. Der
er altid mange søde dyreunger at kæle
med, og de unge engagerede dyrepassere
hjælper jer og fortæller gerne om dyrene.
Her kan I opleve gården og dyrene i jeres
eget tempo. Vær med når gederne bliver
malket, hop i halmen, slap af i hængekøjerne under lindetræerne, spis jeres madkurv i haven, nyd en is, the, kaffe eller et
stykke hjemmebagt kage i den lille cafe.
I foråret 2019 åbnede Tothaven sit eget
lille gårdmejeri, hvor der produceres
håndlavede pindeis og oste af mælken fra
gårdens malkegeder. Smag på isen og de
andre hjemmelavede lækkerier i caféen
og gårdbutikken. Entré til besøgsgården
kr. 40,- (u. 2 år: gratis). En træktur på en af
gårdens ponyer: 20 kroner. Se åbningstider og læs mere om, hvad du kan opleve på
Tothaven på www.tothaven.dk. Torupvejen
2, 3390 Hundested, tlf. (+45) 20 36 02 26
Tag med Øresundsakvariet
på opdagelse i Øresund
Vinduet til havlivet i Øresund er åbent,
og alle børn bydes velkommen til at udforske det fantastiske liv, som udfolder sig
på havets bund. I alle ferier er der specielle aktiviteter for børn og deres forældre.
Øresundsakvariet byder på mange aktivi-

teter, som marsvin- eller snorkelsafarier.
Marsvin- og snorkelsafarierne foregår i
hele sommerferien. Tider og online booking
på www.oresundsakvariet.ku.dk
Danmarks Tekniske Museum
Drømmer du om at blive jagerpilot eller
måske bare om at sidde bag rattet af en af
de allerførste biler? Så kom og besøg museet, hvor vi har en imponerende samling
af dampmaskiner, elektriske opfindelser,
cykler, biler og flyvemaskiner. Fabriksvej
25, Helsingør, www.tekniskmuseum.dk
Kulturhavn Gilleleje for børn
Både sommer og vinter byder Kulturhavnen på aktiviteter for børn: Halloween,
gadeteater, tryllekunst, højtlæsning,
rollespil eller gode film. Babybio lokker
småbørnsforældre til med deres babyer,
mens de større børn muntrer sig i bibliotekets legerum. I vinterferien, i påsken og
i efterårsferien kan man være sikker på at
særlige ting går for sig, der trækker børn
til. Se mere på www.kulturhavngilleleje.dk
Ocean Rescue Camps
På Nordsjællands kyster starter uddannelsen som livredder allerede som 8-årig.
Mere end 300 børn og unge fra hele verden bruger hver sommer mindst en uge i
hård træning og sjov på Livredningstje-

nestens traditionsrige Rescue Camps. Her
lærer børnene at redde sig selv og andre i
åbent vand. Ocean Rescue Camp er åben
for alle friske børn, som ikke er bange for
vand og en masse sjov ved stranden. Læs
mere på www.livredningstjenesten.dk
Prøv de splinternye mobilspil og
guides i Gribskov og Tisvilde Hegn
Parforcejagten i Gribskov er et spil, hvor
du kommer ud på jagt efter kronhjorten
på en af kongens jagter. Du skal være
opmærksom og finde de spor, der kan
føre dig til jagtbyttet, så det bliver nedlagt, nøjagtigt som det skete i 1700-tallet i Gribskov. Spillet starter på den nye
parkeringsplads på Kildeportvej tæt på
8-vejskorset.
Oppermann Mysteriet ved Eghjorten
Oppermann Mysteriet ved Eghjorten
er et spil, hvor du har mulighed for at
hjælpe Professor Adolf Oppermann,
som forskede i træers arvelig, med at få
hans stjålne forskningsresultater tilbage.
Du får de spor, som politiet fandt på
gerningsmanden og skal prøve at finde
bogen på den gamle planteskole Egelund.
Spillet starter ved bygningen ved Naturlegepladsen Eghjorten. Download appen
Useeum fra App Store eller Google Play
hjemmefra.
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Find inspiration i
vores onlineunivers

Hvad rører sig
i Nordsjælland?
Oplevelser
Nordsjælland – byder på et utal af oplevelser. Men hvordan kan du få det meste
ud af dit besøg, hvis tiden er knap? På
visitnordsjaelland.dk under “Oplevelser”
finder du inspiration til ture i naturen,
dejlige strande, kulturoplevelser og aktiviteter i hele Nordsjælland.
Her får du også turforslag, der som
perler på en snor samler nogle af de
smukkeste og mest besøgsværdige steder
i Nordsjælland. Ofte er turene ledsaget af
digitale kort, hvor attraktionerne undervejs er fremhævet. For eksempel Slotsruten – den 75 kilometer lange cykelrute,
der tager dig forbi tre slotte, to UNESCO-attraktioner, en nationalpark og
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Danmarks mest besøgte kunstmuseum.
Du må selv trampe i pedalerne, men vi
har klaret resten for dig – og alle ruterne
er selvsagt optimeret til mobilen.
Det sker
Er du til stort anlagte udstillinger på Louisiana eller det lille lokale galleri med skæv
kunst? Eller er du mere til guitarrock på
havnekanten? Under “Det sker” finder du
aktuelle kunst- og kulturbegivenheder.
Oversigten opdateres dagligt, så der er god
grund til at kigge forbi hver dag.
For Børn
Overskriften burde egentlig hedde
“For Forældre”, for under menupunktet

“For Børn” finder du året rundt inspiration
til oplevelser for familiens yngste. Klap
en fisk, kom til tops i en klatrepark eller
hils på en kæmpeskildpadde. Ofte er det
de små og nære oplevelser, der kendetegner en storslået ferie.
Bliv inspireret til
billedskønne oplevelser på Instagram
Et billede siger mere end tusind ord. På
@visitnordsjaelland samler vi de bedste
billeder delt af både lokale og turister.
Her finder du de oplevelser, der er værd at
dele. Både de kendte og mindre kendte attraktioner – dem, som kun de lokale kender til. Husk at dele og tagge dine billeder
med @visitnordsjaelland, så vi kan følge
din rejse rundt i Nordsjælland.
Hold dig opdateret på Facebook
Følg “visitnordsjælland” på Facebook,
hvor vi deler de nyeste kunstudstillinger,
oplevelser i børnehøjde, koncerter og meget mere. Så er du altid ajour med, hvad
der sker i Nordsjælland året rundt.

2020
9. februar – 7. juni
Hans Scherfig – Myter og drømme
Nivaagaards Malerisamling
20. februar – 21. juni
Per Kirkeby – Bronze, Louisiana
22. februar
Gardens of Light, Frederiksborg Slot
20. – 22. marts
Hillerød Kunstdage

Store events
i Nordsjælland

6. juni
Hvid lørdag i Gilleleje
6. juni – 15. august
Loppemarked i Tisvilde
12–13. juni
LYNX-OPEN – Lynæs Vandsports
Festival, Lynæs Havn

1.-2. maj
Ølfestival på Esrum Kloster

12–14. juni
Kunsthåndværkermarked
Beddingen
Hundested Havn

2.-3. maj
Kunstrunden Nordsjælland, forår

12.-13. juni
Word’s Festival, Helsingør

2.+23. maj, 6.+20. juni, 4. juli, 8.+29. aug
Torvedage i Liseleje

13. juni
Vild med vand og havnens dag
Helsingør Nordhavn og Gilleje Havn

7. maj – 18. oktober
Sandskulpturfestival på Hundested
Havn. Årets tema: “What a
wonderful world”

13. juni
Tisvildeleje går i fisk

28. juni – 30. august
Internationale sommerkoncerter i
Frederiksborg Slotskirke

14.-16. august
Livsstilsmesse i Frederiksborg
Slotshave

29. juni – 9. august
Omvisninger på Fredensborg Slot

15.-16. august
Høstfestival på Esrum Kloster

1-31. juli
Frederiksværk Musikfestival
Gjethuset, Frederiksværk

15. august
Sundtoldsmarked, Helsingør

2.-5. juli
Hundested Havnefest
10. juli
Hundested By Night
10.-12. juli
Bakkefest i Gilleleje
16. juli – 18. juli
Musik i Lejet, Tisvilde
17. juli
Krydstogt dag, M/S Braemar,
Hundested Havn

9. maj		
Krudtværksfestival i Frederiksværk

13.-14. juni		
Æbelholt Klostermarked
Hillerød

14. maj
Markering af genforeningen 2020,
flere steder i Nordsjælland

13.-14. juni
Biler på toppen – Le Mans Nord
Gilleleje

20.-24. juli
Nordisk Kammermusikfestival
Hillerød

16. maj
En gåtur langs kysten fra
København til Helsingør

13. juni – 15. august
Jazz i Rosenhaven, Hillerød

24-25. juli
Lynæs Sommerbio, Lynæs
Surfcenter, Lynæs, Hundested

21. maj
Forår i Tisvildeleje
23.-24. maj
Click Festival
Kulturværftet, Helsingør
29. maj – 1. juni
Mit hjem er mit slot
Esrum Kloster
29.-31. maj
Hofnar – Gadeteaterfestival
Hillerød
30. maj – 1. juni
Græsted Veterantræf
30. maj –1. juni
TimeWinder – Til lands – til vands
og i luften, Grønnessegaard Gods,
Hundested
31. maj – 16. august
Loppemarked i Gilleleje, søndage
1. juni – 30. August
Hamlet Live, Kronborg
5. juni
Fars Dag
Danmarks Tekniske Museum
5. juni
Humlebæk Havnefest
6. juni
Ferrari Træf
Kulturhavn Kronborg, Helsingør

14. juni
Promenadekoncert ved
Fredensborg Slot
18. juni – 27. september
Fantastiske kvinder – Surreelle
verdener fra Meret Oppenheim til
Frida Kahlo, Louisiana
19. juni – 3. oktober
Græsted Revyen
21. juni
Ironman® 70.3® European
Championship – Elsinore
Helsingør
22. juni – 1. august
Torvedage i Gilleleje, lørdage
23. juni		
Sankt Hans bål flere steder i
Nordsjælland
25.-28. juni
Kapsejladsen Sjælland Rundt
Helsingør Nordhavn
26. juni
Kanonfredag i Frederiksværk
26. – 28. juni
Middelalderdage på
Esrum Kloster
26. – 28. juni
Kongernes Spisekammer
Madfestival i Hornbæk
26. juni – 9. august
Kunst i Fileten, Gilleleje Havn

20.-26. juli
Liseleje Uge 30

24.-26. juli
Hornbæk Havnefest
24.-26. juli
Himmelstorm Festival
Økosamfundet Dyssekilde
25. juli – 1. august
Passage Festival, gadeteater
Helsingør
27. juli – 2. august
UGE 31 Hornbæk
31. juli-1. august
LYST-Festival, Lynæs Surfcenter,
Lynæs Hundested
august
Shakespeare Festival,
HamletScenen, Kronborg

20-23 august
Louisiana Literature
28.-30. august
Hillerød Slotssø Byfest
29. august
Queen Machine
Havnefronten ved Kulturværftet,
Helsingør
30. august
Esrum Sø Rundt med start i
Fredensborg
5.-6. september
Kunstrunden Nordsjælland, efterår
5.-6. september
Aarstidernes høstmarked,
Humlebæk
6. september
Frederiksværk Stålmand
12. september
Fredensborg Slotsmarked
12.-13. september
Modeljernbanetræf
Danmarks Tekniske Museum
18. september
Kulturnat Hillerød
25. september
Kulturnat i Helsingør og Espergærde
2.-3. oktober
Knejpe Festival, Helsingør
3. oktober
Ordet er løs, litteraturfestival,
Hillerød
10. oktober
Kulturværftet 10 år, Helsingør
16. oktober
Hillerød Horrorwalk

1.-2. august
Kildemarked i Tisvilde

17. oktober
Halloween i Gilleleje

2. august
Open air opera ved Gilleleje Havn

15. november
MTB Fall Race, Tisvilde Hegn

7.-8. august
New Note Festival i Hillerød

november 2020
Hillerød November Festival

7.-9. august
Kronborg Cup, Helsingør

november og december
Hyggelige julemarkeder
mange steder i Nordsjælland

8.-9. august
Kunst i Halsnæs – Åbne Atelierdøre
8.-15. august
Sundtoldens dage, Helsingør
Kulturhavn Kronborg

Find oplysninger om arrangementerne på www.visitnordsjaelland.dk
De nævnte datoer på store events, er dem vi kendte til ved redaktionens afslutning den 10. januar 2020.

Velkommentil

P e te r B e i e r
C ho ko lade
En verden afchokolade & is

I naturskønne omgivelser lidt uden for Helsingør, for enden af den 700 meter smukke allé,
ligger Ørsholt Gods. Her finder du Peter Beier Chokolades hovedkontor & produktion
samt hyggelige butik & café.
I butikken har du mulighed for at købe den lækreste chokolade med hjem, eller sidde og
nyde en kop kaffe, lidt lækker chokolade eller hjemmelavet is.
Det er også muligt at vælge en kop varm eller kold chokolade blandt vores 23 varianter.

BUTIKKENS ÅBNINGSTIDER
kl. 8.00 - 17.30
Mandag - Fredag
kl. 10.00 - 17.00
Lørdag
kl. 10.00 - 17.00
Søndag (1/3-30/9)
Peter Beier Chokolade A/S - Ørsholtvej 35 - 3000 Helsingør - 49170026

www.chokolade.com

