
Dag 1: 

Nyd en dejlig aftentur på Gilleleje Havn gennem smalle gyder langs de stråtækte

fiskerhuse. Der er liv på havnen året rundt med fiskerkuttere som lander fisk,

besøgende sejlbåde og masser af gående, som nyder lækker mad og en spadseretur

på molerne. I den livlige gågade er der masser af fristende tilbud og i Kulturhavnen

er der både biograf og masser af aktiviteter. Man keder sig aldrig i Gilleleje!

Dag 2: 

Tæt på gågaden afhenter I jeres cykel og billetten til de 3 museer-på-én dag:

Munkeruphus, Tegners Museum og Esrum Kloster. Ruten kan downloades lige til at

køre efter. Der er masser af muligheder for at forlænge turen ved at cykle ned langs

Esrum Sø til Fredensborg og tilbage med toget derfra via Hillerød.

 

Dag 3: 

Tag lokaltoget til Tisvildeleje (60 min) Og nyd dagen med en fantastisk gåtur i

Troldeskoven langs skøn sandstrand. På Melby Overdrev er der en dejlig strækning

med Sjællands største lyngklædte hede. Tag toget retur til Gilleleje, via Hillerød, hvis

benene kan holde, så gå langs Søstien og se det prægtige Frederiksborg Slot som

ligger spektakulært midt i søen.

 

Dag 4: 

Tag lokaltoget langs kysten til Helsingør (45 min) og gå langs havnen ud til Kronborg.

Glem ikke at besøge Museet for Søfart og kig ind i Kulturværftet til en kop kaffe. Fra

havnen følges de blå prikker rundt i Helsingørs atmosfærefyldte stræder på Elsinore

Walk. En rute som viser byens historie på en 2 km lang gåtur.  Her er masse af

fristelser undervejs, i de små snævre gyder ligger sjove småbutikker i kældrene og

gode frokoststeder er der rigeligt af.. 

Overnatning: Gilleleje har både

dejlige hoteller, campingpladser,

sommerhuse og hyggelige Bed &

Breakfasts.

Der er gode togforbindelser til

Hillerød, Tisvildeleje og Helsingør.

Tip: Snup en badetur ved

Skibsredergrunden vest for byen

eller sejl derud på SUP!

3 nætter i herlige  Gillelleje

Brug byen på toppen af Sjælland som en skøn base for at opleve hele

Nordsjælland. Du får badeby og kulturferie i et!  Du kan både cykle

og vandre disse turforslag

Fiskerleje og ferieparadis

For booking og yderligere oplysninger

Bestil din overnatning direkte på dit favoritsted, find

inspiration her:

www.visitnordsjaelland.dk/nordsjaelland/overnatning

Turforslag

PRAKTISK INFO

Tip!

Download app’en Useum og find ruten Kierkegaard by Nature

Gilleleje.  Her får du en dejlig gåtur på 12 km langs kysten med

tid til at reflektere over Kierkegaard citater og forslag til gode

samtaleemner undervejs. Ruten er skiltet, men der findes også

en guideborg til download med flere detaljer.

Tip! Download cykelruten til dag 2 her: ???

https://www.visitnordsjaelland.dk/

