Turforslag

3 cykelture fra Fredensborg
Lej en cykel og tag madpakken med fra en af de lækre cafeer i
hovedgaden og drag afsted i det bølgende Nordsjællandske landskab.
Du kan både dyppe tæerne og få styr på Parforcejagt undervejs.

Kongernes ferieparadis
Rundtur, 2 timer, 11 kilometer
Kør ned ad Skipper Alle til Bådhuset ved bredden af Esrum Sø. Fortsat gennem Sørup,
en lille perle med stokroser og stråtækte huse. Fortsæt ad Grønholtvangen,
Grønholtvej og Præstemosevej retur til Fredensborg. Kør via Asminderød og gennem
Jernbanegade retur til Fredensborg Slot. Turen fører dig gennem et typisk
Nordsjællandsk småkuperet landskab med gårde og landsbykirker blandet med lidt
skov. Pause undervejs: Sørup og Asminderød.
Rundtur, 4 timer, 25 kilometer
Via Skipper Alle og Sørup og syd om Esrum Sø fører ruten dig via Nødebo ind i
Gribskov. Oplev vilde heste i en blandet skov af løv og nåleskov. Der er masser af
kulturhistorie og smukke udsigter over Esrum Sø til Fredensborg Slot. I kan være
heldige at se både havørn, fiskeørn og landets største vildtlevende bestand af dådyr.
Følg Søvejen op til Esrum Kloster og Møllegaard, et cistercienserkloster med
klosterhave og udstillinger. Kør retur langs Esrum Søvej, Endrupvej . Kør ind i
Slotsparken via de røde bomme og på cyklesti retur til slottes hovedindgang. Pause
undervejs: Sørup, Fændrikhus* og Esrum Møllegaard.
Rundtur, 6 timer, ca 33 kilometer
Via Skipper Alle og Sørup og syd om Esrum Sø fører ruten dig via Nødebo ind i
Gribskov. Oplev vilde heste i en blandet skov af løv og nåleskov. Der er masser af
kulturhistorie og smukke udsigter over Esrum Sø til Fredensborg Slot. I kan være
heldige at se både havørn, fiskeørn og landets største vildtlevende bestand af dådyr.
Når det er tid til at vende retur, fang rute 48, Slotsruten til Hillerød. Sæt hak ud for
endnu et Slot, Frederiksborg Slot, fortsæt på rute 48 retur til Fredensborg (tog til
Fredensborg 8 min). Pause undervejs : Sørup, Fændrikhus*, Hillerød.
*begrænset åbningstid.

For booking og yderligere oplysninger
Bestil din overnatning direkte på dit favoritsted, find
inspiration her:
www.visitnordsjaelland.dk/nordsjaelland/overnatning

PRAKTISK INFO
Cykeludlejning: Country Market .
Der er gode togforbindelser retur til
Fredensborg fra Hillerød og
Helsingør.
Tip: Få styr på Fredensborg Slot og
Slotspark; book en guidet tur.
Tip: Arkitekturinteresseret?
Fredensborghusene, Jørn Utzon 1965

Tip til børn:
Falkonergården
Naturlegepladser: Eghjorten og Glenten
Badning fra Sørup og Fredensborg Havne
Sejl en tur på Esrum Sø med Baadfarten Esrum Sø
Lej kajak eller SUP i Sørup
Download app'en Woop og "Find kongens dyr". Lær om dyr
og Fredensborgs historie via din telefon.

