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Da rådhusklokken den 31. 
december 2019 ringede kl. 24.00 
og bød et nyt år velkommen, 
havde ingen forudset, at et helt 
land ville blive lukket ned den 
11. marts 2020. Corona ramte 
Danmark, en omstillingsproces 
med restriktioner og ændrede 
betingelser blev en realitet for 
hele turismeerhvervet.

VisitNordsjælland lagde hurtigt fra land, og bød ind med 

“digital vejhjælp” til nordsjællands store og små turisme-

virksomheder  Mange tog imod hjælpen 

Hele året har vi holdt tæt kontakt med det nordsjæl-

landske turismeerhverv på de digitale platforme  Det har 

været med fokus på vores fælles indsatser, som har bygget 

på trends og tendenser fra en meget anderledes turismesi-

tuation 

Markedsføringsindsatsen blev alene rettet mod det 

danske marked  En 180 graders omstilling med fuld fokus 

på indenlandsk og lokal turisme samt en tilpasning til nye 

segmenter og målgrupper blev sat i gang 

Med VisitDenmark som tovholder, blev Nordsjælland 

en del af den nationale Danmark-kampagne “Meget mere 

end #baredanmark”, og vores 5 kommuner bakkede op 

med et ekstra økonomisk tilskud på kr  520 000  De ekstra 

midler gjorde det muligt at yde en ekstraordinær indsats i 

en ekstraordinær tid  Herfra skal lyde en kæmpe tak til de 5 

kommuner for at støtte op om denne indsats 

Meget er lykkedes, men der er også dele af turisme-

erhvervet, som har haft det ekstraordinært svært  Det 

gælder især mødeturismen, men også events, store 

Et uforudsigeligt 
turismeår
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attraktioner, de bynære hoteller, campingpladser, ferie-

centre og vandrerhjem har haft det meget svært  Det viser 

overnatningstallene for 2020 med en tilbagegang på 11,5% 

desværre tydeligt 

Sommerhusejerne skabte liv i kystbyerne allerede fra 

marts måned, og har blandt andet hjulpet detailhandlen 

godt igennem 2020  Sommerhusudlejningerne har, til 

forskel fra andre overnatningssteder, haft en stigning i 

antal overnatninger 

Det lykkedes også at tiltrække københavnske gæster, 

som i løbet af 2020 genopdagede Nordsjælland  Det gik 

især godt med at tiltrække de unge børnefamilier, som 

normalt tager til mere eksotiske steder i udlandet  Det 

lykkedes ligeledes at tiltrække gæster fra Sjælland, Fyn 

og det sydlige Jylland, mens nordjyderne blev i Jylland og 

holdt ferie 

Danskerne fik i 2020 øjnene op for den fantastiske 

natur, vi har i Nordsjælland  Aldrig har så mange danskere 

været ude at cykle, vandre og gå på oplevelse i naturen 

i og omkring Nationalpark Kongernes Nordsjælland  

Der var også rigtig mange gæster, som blev tiltrukket 

af vores mange charmerende badebyer og indbydende 

strande henover sommerperioden  Ved hjælp af flyers 

og turist information har erhvervet, livredderne og Visit-

Nordsjælland arbejdet ihærdigt på, at fordele gæsterne 

over hele destinationen 

Trods corona har VisitNordsjælland fortsat stor fokus 

på udvikling af turismen i Nordsjælland, blandt andet med 

udviklingsprojekterne “Turismeudvikling i Nationalpark 

Kongernes Nordsjælland” og “Tourist Stay Safe”, som er 

støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse  Her er der 

fortsat grobund for bæredygtige turismeprodukter og øget 

fokus på helårsturisme 

Det er en ny virkelighed, og konsekvenserne af Covid-

19 er stadig uvisse  Fra at være et lokomotiv for lokalsam-

fundet er turismen blevet ekstremt sårbar  At få turismen 

tilbage på sporet, vil kræve meget af os alle  Der er brug for 

en stærk forståelse for tendenser, målgrupper og at udvik-

ling og markedsføring går hånd i hånd 

VisitNordsjælland tror på, at sammen kommer vi tilbage 

på sporet  Vi går fra 5 til 4 kommuner i 2021, men 2020 har 

vist at de 4 nordsjællandske kommuner tilsammen har 

virkelig meget at byde på  Samtidig med en stor alsidighed 

i turismeprodukter, er det derfor fortsat særdeles vigtigt 

med et godt samspil mellem det nordsjællandske turisme-

erhverv og VisitNordsjælland 

Vi skal være optimistiske, men det kan koste os dyrt, 

hvis Nordsjælland ikke også er realistisk og tør prioritere 

turismeindsatsen benhårdt   

Tak for opbakning til turismeerhvervet, kommunerne og 

Nordsjællands mange ildsjæle 

Per Frost Henriksen 

Bestyrelsesformand

Annette Sørensen 

Direktør
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Overnatninger fordelt på type

Antal overnatninger

VisitNordsjælland 2019 2020 Ændring

  Camping 351 721 341 053 -3,0%

  Feriecenter og vandrerhjem 123 082 88 951 -27,7%

  Feriehus 485 580 494 013 1,7%

   Hotel 429 036 293 307 -31,6%

  Lystbådehavne 64 063 69 344 8,2%

Total 1.453.482 1.286.668 -11,5%

Overnatningsstatistik 2020

-3,0%

1 106 869

↑ 7,5%

100 840

↓ 33,7%

21 420

↓ 68,0%

16 955

↓ 70,7%

9 491

↓ 72,6%

Internationale overnatninger i alt 179 799 ↓ -57,6%

-31,6%

-27,7%
1,7%

8,2%
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Besøgstal for Nordsjællandske  
attraktioner og museer 2020
Turismen hænger uløseligt sammen med kulturen. De nordsjællandske  

attraktioner, museer og kulturinstitutioner er vigtige fyrtårne, der tiltrækker  

turister og gæster med levende museumsoplevelser og kreative udstillinger, som 

underholder eller lader os reflektere over vores fortid, samtid og fremtid. 

1  Helsingør Bymuseum, Værftsmuseet, Flynderupgaard, inkl  Sundtoldens Dage   

Skibsklarergaarden har været lukket siden september pga  ombygning  

2  Besøgstal til museet, ekskl  skulpturparken (109 602 besøg, +14%)

3  Inkl  Knud Rasmussens Hus og Krudtværksmuseet  Fald i besøgende udregnet på baggrund af cirkatal for 2019  

4  Omvisninger på Fredensborg Slot og i den private slotshave har været aflyst pga  Corona i hele perioden 

Dette er et udvalg af nordsjællandske besøgssteder og attraktioner, og dermed ikke en uudtømmelig liste   

Med forbehold for fejl og cirkatal  Tal er indhentet hos besøgsstederne selv, da VisitDenmarks og  

Danmarks Statistiks attraktionsliste ikke var tilgængelig ved redaktionens slutning 

Louisiana Museum 
of Modern Art

 402.025
-47%

Kronborg  
Slot

 110.776 
-64%

M/S Museet  
for Søfart

 82.451
-23%

Det Nationalhisto riske 
Museum på  

Frederiksborg Slot

 82.264 
-71%

Hundested 
Sandskulptur festival

 66.244 
+12%

Nivaagaard  
Malerisamling

 58.734
-33%

Danmarks  
Tekniske Museum

 42.181
-34%

Øresunds- 
akvariet 

 31.567
-26%

Museum  
Nordsjælland

 16.680
-17%

Museerne  
Helsingør1

 16.306
-62%

Munkeruphus

 16.240
+8%

Rudolph Tegners 
Museum2 

 14.588
-30%

Industrimuseet  
Frederiks Værk3 

 13.911
-44%

Fredensborg  
Slot4

 0
-100%

Efter rekordmange besøgende hos flere 

af de nordsjællandske besøgssteder i 

2018 og 2019 blev 2020 et grufuldt år 

for de fleste  Indendørsmuseerne har 

været tvangslukkede store dele af året, 

og især de store besøgssteder er gået 

glip af de internationale turisters besøg  

Selvom flere museer fik mulighed for at 

tilbyde halv pris på entrébilletten med 

regeringens sommerpakke, så var det 

langt fra nok til at afbøde de drastiske 

fald i besøgende 
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Markedsføring  
i en krisetid

Det blev hurtigt klart, at danskerne skulle 

afholde ferien 2020 i Danmark  Men hvor 

meget ville frygten for Corona fylde, og 

hvilken ferieform ville danskerne fore-

trække i en pandemi? Og kunne vi lokke nye 

gæster til Nordsjælland, som ellers normalt 

drømte om sydens sol og sødme?

I VisitNordsjælland trak vi også stikket, 

men kun for at tilbyde vores hjælp til et 

nødstedt erhverv og – fra den ene dag til 

den anden – vendte vi vores markedsfø-

ringsindsats 180 grader og rettede den 

mod et dansk, regionalt og lokalt publikum  

Digital vejhjælp til et nødstedt erhverv 

Arbejdet bestod af lige dele rådgivning og 

vejledning til regeringens hjælpepakker og 

udsendelse af nyhedsbreve med kommu-

nikation målrettet turismeerhvervet  Vi 

lavede rundringninger til aktørerne og trak 

erhvervet “med i maskinrummet” på digi-

tale fællesmøder, hvor vi fik indblik i deres 

udfordringer, og hvor de kunne følge med i 

nationale som lokale turismetiltag 

Hurtigt blev det klart, at branchens mange 

små og mellemstore virksomheder havde 

akut brug for digital hjælp til at omstille 

sig  Den 20  marts gik vi ud med konceptet 

“Digital Vejhjælp” og hjalp knap 40 virk-

somheder videre med digitale her-og-nu 

udfordringer: 

 ʃ En-til-en rådgivning og lynkurser i at nå 

lokale målgrupper via sociale medier

 ʃ Tips til at få styr på Google My Business 

 ʃ Hjælp til markedsføring af takeaway 

for spisestederne  Bl a  fik vi produceret 

en video af professionelle madfotogra-

fer, der gav deres tips til at skyde gode 

madbilleder   

En ekstraordinær indsats med hjælp  

fra kommunerne

 ʃ Et stort spørgsmål stod øverst på blok-

ken  Hvordan skulle markedsføringen 

finansieres, nu når budgetterne alle-

rede var lagt i kampagner til nærmar-

kederne  VisitNordsjællands ejerkom-

muner kom til undsætning, og sammen 

gav de 520 000 kr  til den ekstraordi-

nære markedsføring   

 ʃ  Særskilt pakke til hver kommune med 

digital markedsføring og skræddersy-

ede kampagner med et lokalt afsæt til 

et allerede interesseret publikum, der 

nåede både lokale og regionale mål-

grupper i Danmark på sociale medier

 ʃ Tematiserede kampagner i samarbejde 

med lokale attraktioner, der gik på 

tværs af Nordsjælland

 ʃ Produktion og omdeling af flyers,  

der henviste besøgende til de lokale 

handels- og kulturmuligheder

Efter landet blev lukket ned den 11. marts var usikkerheden 
stor, spørgsmålene mange og svarene få. Mange var 
hjemsendt, og sunde forretninger nu usunde. Grænserne 
lukkede og samtlige internationale kampagneindsatser i 
dansk turisme blev sat på pause på ubestemt tid. 
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Derfor blev budskabet “Meget mere end 

“bare” Danmark” afsættet for en stor Dan-

markskampagne, ført an af VisitDenmark, 

som henover sommeren skulle få dan-

skerne til at genopdage dejlige Danmark 

som ferieland gennem tv-spots, annoncer 

i landsdækkende dagblade, billboards 

og via influencere  Og via danskerne selv, 

der blev inviteret til at dele inspirerende 

feriebilleder af Danmark under hashtagget 

#baredanmark  

VisitNordsjælland deltog i kampagnen på 

linje med de øvrige danske destinationer 

og bidrog med indhold til den første og 

største interne danske turistmarkedsfø-

ringskampagne nogensinde, der blev rullet 

ud nationalt, interregionalt og lokalt  

Bag indsatsen stod de danske destina-

tioner, Dansk Kyst og Naturturisme, Dansk 

Storbyturisme og VisitDenmark  Kampag-

nen var støttet af Danmarks Erhvervsfrem-

mebestyrelse 

 ʃ Hashtagget #baredanmark blev 

anvendt 45 000 gange 

 ʃ 25 millioner visninger på tværs af 

online videokanaler

 ʃ Kampagnen nåede bredt ud til knap 

2,3 millioner mennesker på Facebook 

og instagram

 ʃ Danskernes præference for Danmark 

som ferieland steg med 20% efter 

kampagnen

 ʃ Andelen af danskere, der holdt ferie i 

Danmark, steg fra 47% til 56%

“Vi bliver bare i Danmark i år”. Sådan kunne undskyldningen 
let komme til at lyde for mange danskere, når sommerferien 
i 2020 “blot” skulle afholdes i Danmark – fremfor en anden 
mere charmerende og helt sikkert mere solrig destination. 

Meget mere end  
bare Danmark

GENSTARTSKAMPAGNE
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I løbet af pandemien har vi til tider fået fornemmelsen,  

er dette en drøm? Her sidder jeg bag skærmen, og mine 

kollegaer sidder der på den anden side  Corona flyttede 

ind i vores hverdag, og pludselig var Zoom, Teams og 

Skype vores adgang til venner, kollegaer og omverdenen  

Som en kommentar producerede vi en online video-

kampagne med afsæt i vores allesammens nye hverdag  

Vi har vel alle har prøvet at lade tankerne flyve midt 

i et onlinemøde og drømme sig væk    I filmen “Midt i en 

Drøm” går feriedrømmen til Nordsjælland til lyden af det 

ørefængende soundtrack af samme navn, der blev frit-

købt til brug af den danske popgruppe OneTwo  

 ʃ Kampagnen blev set af 500 000 på sociale medier

Normalt bliver VisitNordsjællands feriemagasin revet ned af stati-

verne i turistinspirationerne over hele Nordsjælland, men ikke i 2020, 

hvor det meste var lukket  Derfor indgik vi et samarbejde med lokale 

sportsforeninger, som omdelte feriemagasinet i sommerhusområ-

derne, og sørgede for, at vi igen i år fik uddelt hele oplaget på 115 000 

eksemplarer  Udover lokal omdeling blev feriemagasinet også post-

omdelt til udvalgte postnumre i København og Aarhus  Således blev 

magasinet ikke kun brugt til at servicere turisterne på destinationen, 

men var også med til at trække dem til  For at få de besøgende til at 

støtte det lokale handels- og kulturliv omdelte vi også – med hjælp fra 

handelsstandsforeninger, lokale idrætsklubber og livredningstjene-

sten – 140 000 flyers i sommerlandet om strande, spisesteder, overnat-

ningsmuligheder, shopping og aktuelle begivenheder 

Midt i en drøm 

Guerillamarkedsføring  
– feriemagasin og flyers  

ONLINE VIDEOKAMPAGNE

3-i-én  
markedsføring 
VisitNordsjælland har 

i årets løb haft fokus 

på at hjælpe de dele af 

erhvervet, der har det 

svært, med at tale til nye 

målgrupper af danskere  

Vi har derfor haft et skarpt 

fokus på hele tiden at 

kommunikere de “gratis” 

glæder i kombination med 

steder, der har et kasseap-

parat  Vi kalder det 3-i-én 

markedsføring  Det er ikke 

nok at fortælle om fanta-

stiske naturoplevelser, vi 

skal også give de besø-

gende inspiration til den 

fulde pakke, hvor kan de 

spise, sove, opleve kultur 

og handle  
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“Hvad er Helsingør – for dig?” Sådan lød overskrif-

ten på forårets foto konkurrence, der skulle give 

nye perspektiver på Helsingør som by  Fotokonkur-

rencen har været, udover en lokal begivenhed, også 

en anledning til at vise byen til resten af Danmark  

Vi har derfor brugt konkurrencen som løftestang 

til markedsføring af Helsingør og gennem billeder 

fortalt om byen til et nyt publikum på Facebook  

Konkurrencen var en succes, og vi påtænker at lave 

lignende konkurrencer i andre dele af Nordsjælland  

 ʃ De ti bedste billeder blev i efteråret udstillet på 

Kronborg Slot 

 ʃ Samarbejde med Kronborg Slot, Marienlyst 

Strandhotel,  Kulturværftet, M/S Museet for 

Søfart og Vi samler Helsingør 

 ʃ Vi modtog i alt 1400 billeder fra 649 fotografer

Markedsføringskampagne 
forbinder kunsten 

Fra fotokonkurrence  
til udstilling på Kronborg

CASE

–  Vi har været meget glade 

for samarbejdet med 

VisitNordsjælland, som vi har 

haft et godt og tæt parløb 

med i mange år. De har en 

god forståelse for, hvem vi 

er, og ringer altid og spørger, 

hvordan det går. De er gode 

til at aktivere nye målgrupper 

via digitale kampagner, og 

sammen finder vi på idéer. 

Fotokonkurrencen var et 

kærkomment initiativ, og 

det var dejligt at se, at selv i 

en krisetid bliver der sat liv i 

proaktive og kreative idéer. 

NIKKI JEFFRIES 

Kommunikations- og  

marketingsansvarlig,  

Kronborg Slot

Nordsjælland har ikke ét men mange museer, der byder på store og 

tankevækkende kunstoplevelser  De er et trækplaster for gæster og 

turister, der vil en tur til Nordsjælland, men fremstår endnu stær-

kere, når de bliver markedsført sammen  I eftersommeren samlede 

vi derfor fem af Nordsjællands toneangivende kunstmuseer i en 

fælles månedlang Facebook-kampagne for at ramme et større, 

men målrettet, publikum, og lede dem videre til oplevelser hos det 

trængte kulturliv 

 ʃ Kampagnen blev set mere end 200 000 gange 

 ʃ Ramte flere end 60 000 interesserede brugere

 ʃ Ca  3 000 klikkede sig engageret rundt i mere end 22 timer totalt 

 ʃ Instant experience-kampagne på Facebook, der gør det muligt at 

folde historier og budskaber ud ved hjælp af billeder og video

 ʃ Frederiksborg Slot, Louisiana Museum of Modern Art, Munkerup-

hus, Nivaagaards  Malerisamling og Rudolph Tegners Museum

Vinderbilledet
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Fart på markedsføringen med VOLVO

CASE

I 2020 fik vi etableret et tæt samarbejde med VOLVO, og sammen med lokale 

partnere var vi afsendere på to kampagner, der var med til at udbrede kend-

skabet til Nordsjælland hos et nyt og købestærkt publikum 

 

 ʃ Facebook-konkurrence: Vind en weekendtur med VOLVO og overnatning  

på Fredensborg Store Kro og aktiviteter hos Lynæs Surfcenter, Havreholm 

Klatrepark, Sponz MTB Center og Peter Beier Chokolade

 –  Konkurrencen nåede ud til 80 000 brugere og fik 2 600 kommentarer 

 ʃ Vi sendte influenceren og bloggeren Rockpaperdresses på roadtrip til 

 Hundested i en Volvo i samarbejde med Hundested nu

 – Guide til Hundested på Rockpaperdresses’ blog

 – Der blev skabt eksponering for mere end 800 000 mennesker, og 3 400 

interaktioner med brugere

Partnerskaber og events giver liv til turismen
Når vi samarbejder med toneangivende brands i og uden for turisme-

branchen, giver det os mulighed for at skabe nye fællesskaber og opmærk-

somhed hos nye målgrupper  Det giver synergi og mulighed for at nå et  

endnu større publikum og styrker fortællingen om Nordsjælland 

Verdens Bedste  
Skovtur med Meyers

CASE

Corona-lukkede restauranter, aflyste festivaler og 

madlavningskurser i kombination med en forkær-

lighed for Nordsjælland gav Claus Meyer idéen 

til at rykke ud under åben himmel i det nordsjæl-

landske sommerland med konceptet Verdens 

Bedste Skovtur  Ved Udsholt Strand fik Meyer 

og venner sammen med lokale kræfter skabt et 

udendørs spisehus og kulturprogram med under-

fundige indslag, der tiltrak gæster 5 uger i juli og 

august  Et kærkomment tiltag i en tid, hvor event-

kalenderen i Nordsjælland ellers var næsten 

tom  VisitNordsjælland var med som sparrings-

partner fra starten  Vi skabte lokal forankring 

af projektet ved at facilitere kontakt til lokale 

fødevare- kultur- og turismeaktører, der blev en 

del af Verdens Bedste Skovtur – fra yogasessions 

i vandkanten til sanketure og stjernekiggeri med 

Wieth-Knudsens Observatorium i Tisvilde 

– VisitNordsjælland 

faciliterede kontakt til 

Meyers og Verdens Bedste 

Skovtur og fik dermed 

skabt en værdifuld relation 

og platform for os, som 

har haft stor betydning 

for udviklingen af vores 

forretning. Nordsjælland 

var på vores radar allerede, 

men Verdens Bedste Skovtur 

blev et springbræt. Vi har 

oplevet en kæmpe interesse 

og efterspørgsel på vores 

sanketure i Nordsjælland, 

som er blevet hjulpet  

godt på vej af Visit

Nordsjællands netværk, 

markedsføring og PR.

NINA CHRISTENSEN  

OG THOMAS ASKOV 

Sanketure.dk
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Normalt er Nordsjælland tætpakket med julemarkeder i november og 

december, men endnu engang kom Corona i vejen  Derfor måtte vi ændre på 

vores normale julekampagne og skabte i stedet en online julekalender sam-

men med hele 15 partnere fra turisterhvervet  24 digitale låger gemte på for-

tællinger om Nordsjælland, som skulle trække besøgende til i juletiden, og 

hver søndag trak vi lod blandt de mange præmier fra samarbejdspartnerne   

 ʃ Kampagnen genererede flere end 10 000 klik til hjemmesiden, hvor 

d eltagerne fik inspiration til at opleve juletiden i Nordsjælland

 ʃ Næsten 1 800 nye tilmeldte til vores nyhedsbrev

 ʃ Der blev i alt sendt flere end 40 000 e-mails, der blev åbnet med stor 

 interesse og en høj åbningsrate på 60%  

 ʃ Kampagnen nåede især deltagere fra København, Århus, Helsingør, 

Odense og Aalborg  

 ʃ Samarbejdspartnere: Forsea, Best Western Hotel Hillerød, Chokolade-

mageriet, Gilleleje Handel, Nordkystens Cykeludlejning, Hotel Gilleleje 

Strand, Hundested Kro, Hundested Sandskulpturfestival, Marien-

lyst Strandhotel, Kronborg Slot, Fredensborg Store Kro, Fredensborg 

 Guiderne og Country Market 

En anderledes jul  
i Nordsjælland

Gaven til dig der har alt 
Hvad skal der ligge under træet i en Corona-tid? Oplevelser til 

Nordsjælland  Det var budskabet i en række annoncer, der blev indrykket 

i EUROMAN (oplag 181 000) og DSBs UD & Se-magasin (læsertal 563 000) i 

november og december 
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115 000 eksemplarer 

(75 000 danske og 40 000 engelske)

Feriemagasinet 2020 havde fem forskellige forsider

190 000 eks 

100 000 eks 

Trykt markedsføring

HILLERØD  
KRONE APOTEK
Helsingørsgade 10

DK-3400 Hillerød · Tel. (+45) 48 22 08 90 

www.hilleroedkrone.apotekeren.dk

Pharmacy situated at the main shopping street,  

next to parking garage.
15 FREDERIKSBORG

Museum of National History

The Museum is open every day of the year,  

April 1 - October 31: 10-17 & November 1 - March 31: 11-15. 

www.dnm.dk

1

CAFÉ HAVEHUSET

Rendelæggerbakken 2, DK-3400 

Hillerød, tel. (+45) 24 65 47 50 

www.cafehavehuset.dk 

Enjoy lunch in the middle of  

the beautiful and historic 

Frederiksborg Castle Gardens.

2
JAZZ I ROSENHAVEN

Rib House, Slotsgade 52

DK-3400 Hillerød

www.jazzirosenhaven.dk

Free outdoor jazz concerts 

next to Frederiksborg Castle 

on Saturdays from 13/6 - 15/8.

6
B-HAGERIET

Slotsgade 15, Baghuset, DK-3400 

Hillerød, tel. (+45) 93 40 02 02

www.b-hageriet.dk

Cosy café with personal service 

and homemade honest food 

through the daytime.

11

METERVARER
HELSINGØRSGADE 8D  

HILLERØD

TEXTILE  KNITTING  
 SEWING

WWW.METERVA
RER.SHOP

14

CHOKOLADEMAGERIET 

Helsingørsgade 11 A  

DK-3400 Hillerød  

Tel. (+45) 48 25 48 26

www.chokolademageriet.dk

Genuine handmade choco-

late of the highest quality. 

16

Expand your horizons

THE LIBRARIES 
OF HILLERØD

Christiansgade 1 • Tlf:7232 5800 • www.hilbib.dk

• Free Wifi and cheap coffee
• PC & Print Facilities
• Art Exhibitions
• Kids corner & creative space

• Books, magazines and movies

18

DANHOSTEL HILLERØD

Lejrskolevej 4, DK-3400 Hillerød 

Tel. (+45) 48 26 19 86 

www.hillerodhostel.dk 

Offers a good night’s sleep, 

great food, indoor and outdoor 

facilities close to nature.

20

HILLERØD TOWN MUSEUM

Helsingørsgade 65  

DK-3400 Hillerød 

www.museumns.dk 

Exhibitions about Hillerød’s his-

tory from medieval to present 

times. Space for kids to play.

21

The Little Ferry on the Castle Lake

15 May–15 September weekdays 11–17, Sundays 13–17.

In the autumn holidays, daily 12–16.  

Departure from the Town Square, the Rose Garden  

and the Baroque Garden every half hour. Last trip from  

the Town Square at 16.30. www.partrederiet.dk 

13

Hillerød Camping
Blytækkervej 18 · DK-3400 Hillerød  

Tel. (+45) 48 26 48 54 · info@hillerocamping.dk  

www.hillerodcamping.dk

Welcome to a flowering oasis with a quiet  

atmosphere. Small and large cabins for rent.   

Open 4/4-20/9-2020 (comfort cabins all year for rent).

23

Hotel Hillerød
Milnersvej 41 · DK-3400 Hillerød

Tel. (+45) 48 24 08 00 · www.hotelhillerod.dk 

Hotel Hillerød – World class hospitality.

24

Wide range of curtains, solar 

protection & soft home textiles.

Københavnsvej 19
DK-3400 Hillerød
Tel. (+45) 48 26 25 15
www.agtex.dk

Opening hours:
Mon – Wed By appointment

Thurs - Fri  10.00-18.00

Saturday  10.00-14.00

Sunday  Closed

19

WILLY’S RESTAURANT

Frederiksgade 6, DK-3400  

Hillerød, tel. (+45) 53 78 79 71

www.willysrestaurant.dk

You’re in safe hands at Willy’s  

– the place to go for an excellent 

dinner in Hillerød.

12

DEN DANSKE SKY

Frederiksborg Slot 9, DK-3400 

Hillerød, tel. (+45) 48 22 40 00

www.dendanskesky.net

Beautiful jewellery store, 

specialising in crystals, natural 

gemstones and Danish amber. 

7

SPISESTEDET LEONORA

Møntportvej 2, DK-3400  

Hillerød, tel. (+45) 48 26 75 16

www.leonora.dk 

Restaurant located in the 

 beautiful historic surroundings 

of Frederiksborg Castle.

3

KUNSTHUSET ANNABORG 

Frederiksværksgade 2A 

DK-3400 Hillerød 

hillerodkunstforening.dk

Exhibitions by Hillerød Art 

Association. Thursday – Sunday 

12 – 4 pm. Admission free.

4

CAFÉ SLOTSBIO 

Frederiksværksgade 11 C 

DK-3400 Hillerød 

www.slotsbio.dk 

North Sealand Art Cinema.  

Film, theatre, music and café. 

Run by dedicated locals.

5

RESTAURANT ROYAL TASTE

Slotsgade 61, DK-3400 Hillerød 

Tel. (+45) 38 10 08 88 

www.royal-taste.dk

Creative and tasty sushi. The 

obvious place to bring family 

and friends for a great evening!

8

Pharmacy open every day  

of the year from 8 am – 9 pm.

The pharmacy  

with long opening hours

www.frederiksborg-apote
k.dk

9

Citymap 2020

FREE

Hillerød

__

Time for 
more shopping
Weekdays 10am - 7pm 

Weekends 10am - 5pm 

Bilka: Every day 6am - 12pm 

FIND MORE 
INSPIRATION 

SLOTSARKADERNE.DK

10

Culture             Sport               Events

royalstage.dk

22

ESRUM KLOSTER  

& MØLLEGÅRD 

Klostergade 11-12, Esrum

DK-3230 Græsted, esrum.dk

Tel. (+45) 48 36 04 00

Exciting experiences for the 

whole family all year round.

17

GRØNNEHAVEGAARD 
FARM VISIT
Helsingevej 98, 3300 Frederiks
værk, Tel. (+45) 24 48 26 13

15 animal species, pony trek
king & tractor ride. A fun expe
rience for the whole family.

10SKJOLD BURNE VINHANDEL
Kirkegade 9, DK3300 Frederiks
værk, tel. (+45) 31 41 82 18
www.skjoldburne.dk

The town’s wine merchant. 
Good service, good mood, 
good prices.

7

HALSNÆS LIBRARY  
Torvet 41 
DK3300 Frederiksværk
Tel. (+45) 47 78 41 00
bibliotekerne.halsnaes.dk 

Your local entrance to know
ledge, information & experiences. 

2

HAVTYREN  
Nature playground in Liseleje

The playground HAVTYREN is a large natural playground 
in Liseleje with many playground equipment. There is 
a swing, a roller coaster, balance beams, arm stands, 

a covered house where you can eat lunches and even 
HAVTYREN – the Sea Bull, which the children can climb. 

Open all year round. Lisehøjvej, DK-3360 Liseleje

3

FREE

Frederiksværk, 
Liseleje & Ølsted

Citymap 2020

DISCOVER 
FREDERIKSVÆRK
One of the main features of Frederiksværk town is 
the winding canal that connects Denmark’s largest 
lake, Arresø, to Roskilde Fjord. The water flows slowly 
through the town, bringing nature into the urban en
vironment. The canal has always been the pulse of the 
town, already providing energy to the local industry 
back in the 1700s. Enjoy a break in one of the town’s 
picturesque squares: the charming Nordtorv, the new 
Valsetorv or on the grassy area in front of the Cultural 
Centre Gjethuset. Take a look inside the Industrimu
seet Frederiks Værk, where you can enjoy changing 
historical exhibitions and an excellent museum shop. 
Frederiksværk Handel (local 
business association) ensures 
the streets are always full of 
life with concerts, Cannonball 
Friday and activities during 
public and school holidays.

Events 2020
• Frederiksværk  

Musicfestival
• Halsnæs Jazz Festival
• Kanonfredag/ 

Town Festival
• Festival at the  

Powder Mill
• Square markets
• Art weekend in 

Halsnæs
• Frederiksværk  

Steelman/sports 
event 
 
And much more...

NYT SYN
Nørregade 20 
DK3300 Frederiksværk 
Tel. (+45) 47 77 12 13
www.nytsyn.dk

Personal glasses for any 
occasion.

9

June 1.- September 1., 10 Am.-18 Pm.  
 in weekends, on all major beaches

June 27.- August 9., 10 Am.-18 Pm. 
every day, on all beaches 

for more information

www.livredningstjenesten.dk

Lifeguard on duty

4

M/S Frederikke at Arresø
In the summertime, you can join the most beautiful  

boat trip on Denmarks largest lake, Arresø.
Arresødalvej 103 · DK3300 Frederiksværk 

www.msfrederikke.dk 
Book online www.visitnordsjaelland.com

1

Krudtværksmuseet /
Powder-Mill

An exciting attraction for both children and adults. 
The small openair museum is one of the world’s  
best preserved Gunpowder Mills with buildings  
and working machines from the 19th century.  

Joint ticket with The House of Knud Rasmussen  
in Hundested. Valid for one week.

Krudtværksalleen 1 · DK3300 Frederiksværk 
Tel. (+45) 47 72 06 05 · www.indmus.dk  

Open 1/631/8 TuesdaySunday kl. 1116.

12
11

Gjethuset 
Gjethuset is an active music and cultural house,  
where you can experience everything from rock 
concerts to children’s theater, professional tour 
theater, chamber music, classical concerts and 

international exhibitions. North of Copenhagen, 
Gjethuset is the largest and not least most beautiful 

cultural house, and the building itself is worth a visit. 

In 2020 you can experience among others: 
Copenhagen Phil: Beethoven & Brahms, Everybody’s 
Talking, Danser med Drenge, Teitur, Don Gnu (new
artistic dance circus) and Copenhagen Drummers. 

Check out all event at gjethuset.dk/program

Gjethuset · Gjethusgade 5 · DK3300 Frederiksværk 
Tel. (+45) 40 70 50 30 · www.gjethuset.dk

Café Frk. Jensen
Nørregade 7A · DK3300 Frederiksværk  

Tel. (+45) 51 18 66 33 · Facebook/Café Frøken Jensen

A small cozy café in the heart of Frederiksværk.

5

Loppehjørnet
Nørregade 2 · DK3300 Frederiksværk · Tel. (+45) 52 50 99 79

In Loppehjørnet you can sell and buy used items.  
Have your own stand with flee items.

8

FREDERIKSVÆRK 
The Town of Bridges 

Three hundred years ago, a major channel was dug from Denmark’s biggest lake Arresø to Roskilde Fjord  to prevent the reoccurring floods which the farmers around Arresø suffered from often. Today, the channels  of Frederiksværk bear witness to the town’s intriguing industrial history, and the beautiful surroundings of  the canal are a defining characteristic of Frederiksværk, adding something unique to the town. 
Bridges are essential in order to arrive dryshod from one side of the canal to the other – and indeed, you will  find bridges all over Frederiksværk. Some bridges are old, some are new. Some are big, others are smaller.  Some of them have names, while others are nameless. In total, 25 bridges cross the canals of Frederiksværk.

Are you up for a little exercise? Count all the bridges you have crossed during your tour of Frederiksværk.  Have you reached 25? If not, there is plenty more of Frederiksværk to be explored. 

HAPPY BRIDGE CROSSING! 

6

Nørregade 32 
DK3300 Frederiksværk
Tel. (+45) 47 72 43 41
www.brillecentrum.dk 

Find your personal glasses

Pension KildegaardKildegårdsvej 5 · DK-3220 Tisvilde leje Tel. (+45) 48 70 71 53 · kildegaard-tisvildeleje.dkSmall cozy hotel right in the middle  of beautiful Tisvildeleje.

5

Esthers Garage Tibirkevej 17 · DK-3220 Tisvildeleje Tel. (+45) 29 66 34 98
French/Swedish antiquities and industrial  vintage items for your home and garden.

4

Hovedgaden 57 . 3220 TisvildelejeTlf. 88 20 94 20 .  tisvildeleje@home.dk

Sommerhuse langs Nordkysten

2

Citymap 2020

Tisvildeleje

FREE

BIJÉ FRITID & CAMPINGBomose Alle 19, DK-3200 Helsinge, tel. (+45) 48 79 31 10 www.bije.dk

Everything for your caravan. Sale of new and used  caravans. Service Center.

13

NORDKYSTENS CYKELUDLEJNING Tel. (+45) 51 29 29 43  nordkystenscykeludlejning.dk
Discover the beautiful  North Coast by bike.  We have bikes of high quality  for you and your family.

17

June 1.- September 1., 10 Am.-18 Pm.   in weekends, on all major beachesJune 27.- August 9., 10 Am.-18 Pm. every day, on all beaches for more information
www.livredningstjenesten.dk

Lifeguard on duty

9

Hillerød, Hørsholm og Gilleleje på:www.museumns.dk

16

WIETH-KNUDSEN OBSERVATORYMargot Nyholms Vej 19DK-3220 TisvildelejeTel. (+45) 40 32 35 53, wko.dk
Free public observing on clear nights on the second and the last Saturday every month.

Observatory

Wieth−Knudsen 

10

Askemosevejen 30 · DK-3210 VejbyENJOY SOCIAL DINING, EVENTS AND  EXPERIENCE THE NATURE ALL YEAR ROUNDSee more at www.fraendekilde.dk or call (+45) 53 66 31 21

3

D E T  M O D E R N E  F O R S A M L I N G S H U S

ESRUM KLOSTER  & MØLLEGÅRD 
Klostergade 11-12, EsrumDK-3230 Græsted, esrum.dkTel. (+45) 48 36 04 00

Exciting experiences for the whole family all year round.

14

TINGGÅRDEN, RESTAURANT  AND FARMSHOP
Frederiksværkvej 182, DK-3300 Frederiksværk, Tel. (+45) 48 71 22 35www.tinggarden.dk

Local produce and bread made from scratch by Jan Friis-Mikkelsen and co.

12

Tel. (+45) 48 70 98 50 www.helene.dk

Stay overnight at  Tisvildeleje’s largest accommodation

6

NYBOLIG TISVILDELEJEHovedgaden 2, DK-3220  Tisvildeleje, tel. (+45) 48 70 25 003220@nybolig.dk
You can also find us here: Hesselbjergvej 37, Rågeleje Østergade 5, Helsinge

7

FOGEDGAARDEN
Vejbyvej 4, DK-3220 Tisvildeleje Tel. (+45) 26 70 85 40 www.fogedgaarden.nu

Try horseback riding on  Icelandic horses in beautiful Tisvilde Hegn

8

NOVASOL
Smidstrup Strandvej 593250 Gilleleje, tel. (+45) 39 14 30 20, www.novasol.dk

Your local holiday  home rental partner.  We are here to help!

Mere end 350 feriehusei Nordsjælland

3914 3020www.novasol.dk • www.dansommer.dk

11

Sculpture,  
architecture  and nature

rudolphtegner.dk

15

1

HAVGAARDEN Badehotel & RestaurantStrandlyvej 1 · 3210 Vejby · Tel. (+45) 30 56 40 56 info@havgaarden.dk · havgaarden.dk

TOURIST  
INSPIRATION  POINTS

Our Tourist Inspirations are based on comfortable   
self- service. Here you can collect free tourist infor-
mation (city map of Elsinore, map of North  Sealand 
and our tourist magazine “Royal North Sea land” in 
Danish and English)  during opening hours.

GILLELEJE
•   Kulturhavn Gilleleje, Peter Fjelstrups Vej 12•   Hotel Gilleleje Strand, Vesterbrogade 4•   Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19 C•   Kysthusene, Tinkerup Strandvej 8 A•   Superbrugsen, Parkvej 1•   Blomstertanken, Vesterbrogade 17•   Novasol, Smidstrup Strandvej 59•   Smidstrup Refugium, Sognevej 15•   Kongernes Feriepark, Helsingevej 44, 3230 GræstedTISVILDELEJE

•   Feriecenter Sankt Helene, Bygmarken 30RÅGELEJE
•   Min Købmand, Tuehusvej 1, 3210 Vejby•   Nordic Park, Kirkevej 43, 3230 GræstedHELSINGE

•   Bijé Fritid og Camping, Bomose Alle 19•   Bymose Hegn Hotel og Kursuscenter,  Bymosegårdsvej 11•   Helsinge Bibliotek, Skolegade 43•   Kvickly Helsinge, Frederiksborgvej 20•   Arnold Busck, Østergade 17-19www.visitnordsjaelland.com

Gæstehytter etc. se www.danfonordic.dkEller ring Tlf. 49 70 48 74DANFO-TRADINGHolmegårdsvej 29B · 3100 Hornbæk

DANFO-TradingHolmegårdsvej 29B, DK-3100 Hornbæk 

Tel. (+45) 49 70 48 74 · www.danfonordic.dk

Sale of Estonian log cabins. Call for request. Nice garden.

4

SOCIAL DINING
Havnepladsen 1, Helsingør   

MEET THE LOCALSMONDAY-FRIDAY / JOIN AT 5.30 PM 
BOOK AT KUTO.DK

3

REMA 1000  Hornebyvej 50 DK-3100 Hornbæk Tel. (+45) 49 70 29 49  www.rema1000.dk
Opening hours all days  07.00 - 21.00

15
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Shell HornbækNdr. Strandvej 359 · 3100 Hornbæk

kontakt@shellhornbaek.dk · Tel. (+45) 49 70 00 22

TANK YOUR PETROL / DIESEL AT SHELL IN HORNBÆK.

7

Ben & Jerry’s / HavnekioskenHavnevej 24 · DK-3100 Hornbæk

havne-kiosken@havne-kiosken.dk · Tel. (+45) 49 70 03 54

Ben & Jerry´s Hornbæk serves delicious American  

fairtrade ice cream. At the harbor kiosk we sell a wide  

range of groceries all year round.

9

Restaurant OlivaHavnevej 1 · DK-3100 Hornbæk
Tel. (+45) 49 76 11 77 · www.oliva.dk 

Situated in the beautiful fishing village of Hornbæk,  

close to the beach and beautiful nature.

8

WEEK 31A week in Hornbæk with  
sports, health and wellnesswww.visitnordsjaelland.com

Citymap 2020

Hornbæk

FREE

Nybolig  Peter Leander
Havnevej 23 A DK-3100 Hornbæk Tel: (+45) 49 70 23 04

Dronningmølle Strandvej 649 
DK-3120 Dronningmølle Tel: (+45) 49 71 81 00

A. R. Friis Vej 11 DK-3100 Hornbæk Tel. (+45) 48 40 03 00  
www.nybolig.dk 

5

6
  Discover     HELSINGØR Take the Elsinore Walk and explore Helsingør’s streets, 

alleys, hidden gardens and learn about its myths and 

secret local history. Hornbæk, neighboured by sea and 

countryside. Experience some of the many, very  

special events held throughout the year.  

Welcome to Helsingør and Hornbæk!

Click FestivalKnejpe FestivalPassage FestivalUge 31 HornbækSundtoldsmarkedetnORD LitteraturfestivalIronman 70.3 European Championship 

Shakespeare Festival at Hamlet’s Castle

HORNBÆK  TOURIST INFORMATION Vestre Stejlebakke 2ADK-3100 HornbækTel. (+45) 49 70 47 47
 
www.visitnordsjaelland.com

14

NOVASOL
Smidstrup Strandvej 593250 Gilleleje, tel. (+45) 39 14 

30 20, www.novasol.dkYour local holiday  home rental partner.  We are here to help!

Mere end 350 feriehusei Nordsjælland

3914 3020
www.novasol.dk • www.dansommer.dk

12

13

BIJÉ FRITID & CAMPINGBomose Alle 19, DK-3200 Helsinge, tel. (+45) 48 79 31 10 
www.bije.dk

Everything for your caravan. 
Sale of new and used  caravans. Service Center.

16

June 1.- September 1., 10 Am.-18 Pm.  
 in weekends, on all major beachesJune 27.- August 9., 10 Am.-18 Pm. 

every day, on all beaches for more informationwww.livredningstjenesten.dk

Lifeguard on duty

17

Smidstrup Strandvej 69 . 3250 Gilleleje
Tlf. 88 20 94 00 .  gilleleje@home.dk

Sommerhuse langs Nordkysten

11

Sculpture,  architecture  and naturerudolphtegner.dk

2

WORLD -CLASS  EXPERIENCES

kronborg.dk · mfs.dk

1

NETLUX-ITALIA Willemoesvej 10, DK- 3100 
Hornbæk (The Old Fisherman’s 
Village) www.netlux-italia.dkItalian hand-painted ceramics,  

arts and crafts, luxury soaps. 
Open Saturdays 11-14.

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

 in weekends, on all major beaches
June 27.-August 9., 10 Am.-18 Pm. 

every day, on all beaches 
for more information www.li

vrednin
gstjene

sten.dk

Lifeguard on duty

Hotel Villa Brinkly
Strandvejen 258 · DK-3070 Snekkersten

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

23

FABRIKSVEJ 25 - 3000 HELSINGØR

WWW.TEKNISKMUSEUM.DK

GET CLOSETO A SPACECAPSULE

2

1

HOTEL SKANDIA Bramstræde 1 DK-3000 Helsingør
Tel. (+45) 49 21 09 02

www.hotelskandia.dk Cozy family-run hotel in Hel-

singør’s historic town center.

11

20

RESTAURANT KAJ Strandpromenaden 6, DK-3000 

Helsingør, tel. (+45) 49 20 20 45 

www.rkaj.dk
Traditional Danish lunch and 

bistro dinner overlooking the 

stunning marina and ocean.

BORGERKROEN Strandgade 75, DK-3000  
Helsingør, tel. (+45) 49 21 17 83

www.spiseliv.dk/borgerkroen
Classic open sandwiches, beer  

and aquavit can be enjoyed inside 

or out on our summer terrace. 

19

ASIA HOUSE Bjergegade 22B  DK-3000 Helsingør  
Tel. (+45) 49 22 56 88   

www.asiahouse.dk Classic Chinese courses, buffet, 

sushi, ice cream, tea and coffee.

17

BRØDSNEDKEREN 
Bjergegade 11A, DK-3000 

 Helsingør, tel. (+45) 25 44 74 50 

www.brodsnedkeren.dk A traditional Danish bakery 

& café. Serving coffee, cakes, 

pastries, bread & sandwiches.

14

1 ticket, 4 museums, 45 DKK, children free

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

www.museernehelsingor.dk

4

HOLGER DANSKE BAR
Stengade 68, DK-3000 Helsingør

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

renaissance basement, Thurs-

day-Saturday

18

Hotel Sleep2Night · Industrivej 19 · DK-3000 Helsingør

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

Øresundsakvariet · Strandpromenaden 5   

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

12

LORENZOS IS BALLADE
Stengade 10, DK-3000 Helsingør

@lorenzosisballade Genuine Italian gelato from  

Tuscany, milkshakes, ice coffee 

and a mecca of organic italian 

fine food. 
13

RÅDMAND DAVIDS HUS
Strandgade 70 DK-3000 Helsingør

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

summer we serve outside in  

our courtyard.

Den grønne vej til Sverige.

Experience Danish design,  

art & architecturekonventum.dk • Helsingør

Hotel / Functions / Conferences

Experience Danish design,  

art & architecturekonventum.dk • Helsingør

Hotel / Functions / Conferences

3

HELSINGØR CAMPING  
& VANDRERHJEM/HOSTEL

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

www.danhostelhelsingor.dk
Cottage, room or own tent and 

caravan. Private beach.

15

SUNDBUSSERNE Færgevej 24 DK-3000 Helsingør
Tel. (+45)  53 73 70 10

www.sundbusserne.dk Departure every hour (daytime) 

to Helsingborg with MS Pernille.

16

5

6

7

Citymap 2020

FREEHelsingørELSINORE

WORLD -CLASS  EXPERIENCES

kronborg.dk · mfs.dk

Helsingør  Citycentre10

Shopping mall open  
weekdays 10-19 and  weekends 10-16

www.helsingorbycenter.dk

SOCIAL DINING
Havnepladsen 1, Helsingør   

MEET THE LOCALS
MONDAY-FRIDAY / JOIN AT 5.30 PM 

BOOK AT KUTO.DK

8

9

24

BIJÉ FRITID & CAMPING
Bomose Alle 19, DK-3200 

Helsinge, tel. (+45) 48 79 31 10 

www.bije.dk
Everything for your caravan. 

Sale of new and used  
caravans. Service Center.

21

ESRUM KLOSTER  & MØLLEGÅRD Klostergade 11-12, Esrum
DK-3230 Græsted, esrum.dk

Tel. (+45) 48 36 04 00 Exciting experiences for the 

whole family all year round.

22

kronborg.dk

KRONBORG

9

Hamlet’s castle  in Elsinore

Helsinge Apotek
Østergade 35 · DK-3200 Helsinge

Opening hours: Monday – Thursday: 9 – 17.30,  

Friday: 9 – 18, Saturday: 9 - 14

1

SPISEKROGEN KVICKLY

Frederiksborgvej 20  

DK-3200 Helsinge
helsingebrugsforening.dk 

 
A place for everyone in casual 

and cozy surroundings.

5

Bijé Fritid & Camping

Bomose Alle 19 · DK-3200 Helsinge 

Tel. (+45) 48 79 31 10 · www.bije.dk

Everything for your caravan.  

Sale of new and used caravans. Service Center.

9

Kvickly Helsinge 

Frederiksborgvej 20 · DK-3200 Helsinge

Tel. (+45) 48 79 56 66

www.helsingebrugsforening.dk

7

VP Arkaden
Østergade · DK-3200 Helsinge

Nice shopping center with playground for the kids.

10

Østergade 3 . 3200 Helsinge

Tlf. 88 20 94 10 .  helsinge@home.dk

Salg af boliger i hele Gribskov

8

ESRUM KLOSTER  
& MØLLEGÅRD 

Klostergade 11-12, Esrum

DK-3230 Græsted, esrum.dk

Tel. (+45) 48 36 04 00Exciting experiences for the 

whole family all year round.

15

Citymap 2020

Helsinge
FREE

Rådhusapoteket – dit vagtapotek 

Frederiksborgvej 20 (Kvickly), 3200 Helsinge 

Open every day all year round. Opening hours:  

Mon-fri: 8 – 19, Sat: 8 – 18, Sun: 9 – 18, Holidays: 10 - 13

2

3

Byens Pizza

Vestergade 9 B · DK-3200 Helsinge · Tel. (+45) 48 79 38 86

Choose between eating in the restaurant or taking 

your food home. Large selection on the menu. GRIBSKOV SVØMMEHAL

Boagervej 26 · DK-3200 Helsinge · www.gribskovsvøm.dk

6

NYBOLIG HELSINGE
Østergade 5, DK-3200 Helsinge

Tel. (+45) 48 79 19 00
3200@nybolig.dkYou can also find us here: 

Hesselbjergvej 37, Rågeleje 

Hovedgaden 2, Tisvildeleje

4

Hillerød, Hørsholm og Gilleleje på:

www.museumns.dk

14

Tel. (+45) 48 70 98 50 

www.helene.dk

Stay overnight at   

Tisvildeleje’s largest 

accommodation
12

Askemosevejen 30 · DK-3210 Vejby

ENJOY SOCIAL DINING, EVENTS AND  

EXPERIENCE THE NATURE ALL YEAR ROUND

See more at www.fraendekilde.dk or call (+45) 53 66 31 21

13

D E T  M O D E R N E  F O R S A M L I N G S H U S

Sculpture,  architecture  
and naturerudolphtegner.dk

11

TOURIST  INSPIRATION  
POINTSOur Tourist Inspirations are based on comfortable   

self- service. Here you can collect free tourist infor-

mation (city map of Elsinore, map of North  Sealand 

and our tourist magazine “Royal North Sea land” in 

Danish and English)  during opening hours.

GILLELEJE•   Kulturhavn Gilleleje, Peter Fjelstrups Vej 12

•   Hotel Gilleleje Strand, Vesterbrogade 4

•   Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19 C

•   Kysthusene, Tinkerup Strandvej 8 A

•   Superbrugsen, Parkvej 1

•   Blomstertanken, Vesterbrogade 17

•   Novasol, Smidstrup Strandvej 59

•   Smidstrup Refugium, Sognevej 15

•   Kongernes Feriepark, Helsingevej 44, 3230 Græsted

TISVILDELEJE•   Feriecenter Sankt Helene, Bygmarken 30

RÅGELEJE•   Min Købmand, Tuehusvej 1, 3210 Vejby

•   Nordic Park, Kirkevej 43, 3230 Græsted

HELSINGE•   Bijé Fritid og Camping, Bomose Alle 19

•   Bymose Hegn Hotel og Kursuscenter,  

Bymosegårdsvej 11
•   Helsinge Bibliotek, Skolegade 43

•   Kvickly Helsinge, Frederiksborgvej 20

•   Arnold Busck, Østergade 17-19

www.visitnordsjaelland.com

GILLELEJE GOLFKLUB

Sophienlund Alle 13

DK-3250 Gilleleje

Tel. (+45) 49 71 80 56 

www.ggk.dk

Scenic golf course in the 

Royal North Sealand.

7

6
Citymap 2020

Gilleleje

FREE
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NOVASOL

Smidstrup Strandvej 59

3250 Gilleleje, tel. (+45) 39 14 

30 20, www.novasol.dk

Your local holiday  

home rental partner.  

We are here to help!

Mere end 350 feriehuse

i Nordsjælland

3914 3020

www.novasol.dk • www.dansommer.dk

2

Hulsøvej 15 · DK-3250 Gilleleje 

 Tel. (+45) 48 30 13 47 

www.gillelejebadehotel.dk

Gilleleje Badehotel
1

KONGERNES FERIEPARK

Helsingevej 44, DK-3230  

Græsted, tel. (+45)  48 31 84 48

www.smidstrup-camping.dk

Apartments, rooms, caravan, 

tent, swimming pool, minigolf, 

restaurant and playground.

3

Smidstrup Strandvej 69 . 3250 Gilleleje

Tlf. 88 20 94 00 .  gilleleje@home.dkSommerhuse langs Nordkysten

4

6

BIJÉ FRITID & CAMPING

Bomose Alle 19, DK-3200 

Helsinge, tel. (+45) 48 79 31 10 

www.bije.dk

Everything for your caravan. 

Sale of new and used  

caravans. Service Center.

8

Bijé8

TOURIST  

INSPIRATION  

POINTS

Our Tourist Inspirations are based on comfortable   

self- service. Here you can collect free tourist infor-

mation (city map of Elsinore, map of North  Sealand 

and our tourist magazine “Royal North Sea land” in 

Danish and English)  during opening hours.

GILLELEJE

•   Kulturhavn Gilleleje, Peter Fjelstrups Vej 12

•   Hotel Gilleleje Strand, Vesterbrogade 4

•   Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19 C

•   Kysthusene, Tinkerup Strandvej 8 A

•   Superbrugsen, Parkvej 1

•   Blomstertanken, Vesterbrogade 17

•   Novasol, Smidstrup Strandvej 59

•   Smidstrup Refugium, Sognevej 15

•   Kongernes Feriepark, Helsingevej 44, 3230 Græsted

TISVILDELEJE

•   Feriecenter Sankt Helene, Bygmarken 30

RÅGELEJE

•   Min Købmand, Tuehusvej 1, 3210 Vejby

•   Nordic Park, Kirkevej 43, 3230 Græsted

HELSINGE

•   Bijé Fritid og Camping, Bomose Alle 19

•   Bymose Hegn Hotel og Kursuscenter,  

Bymosegårdsvej 11

•   Helsinge Bibliotek, Skolegade 43

•   Kvickly Helsinge, Frederiksborgvej 20

•   Arnold Busck, Østergade 17-19

www.visitn
ordsjae

lland.co
m

Sculpture,  

architecture  

and nature

rudolphtegner.dk

5

2

24

4

1

Kongernes Feriepark

3

24

5

7

24

Discover  
FREDENSBORG
THE GREEN PALACE TOWN

The town is well known for Fredensborg Palace – the royal 

family’s summer residence. The palace is located right by 

Esrum Lake. Take a walk in the beautiful palace garden. Sail 

on Esrum Lake and enjoy the peaceful and wonderful view. 

The lake banks in Sørup are an ideal spot to take a break  

and enjoy something to eat and drink. Combine a cup of 

coffee or meal in Fredensborg with a walk along the town’s 

pedestrian street and its many charming  

small streets and alleys.

Louisiana

Esrum Lake

Fredensborg Falconry Centre

Nivaagaard’s Art Collection

Glenten Exercise and Play Area

Fredensborg Palace

Nivaagaard Teglværks Ring Oven

Mikkelborg Beach Park

FREE

Citymap 2020

Fredensborg

FREDENSBORG SLOTSMUSEUM

Fredensborg Store Kro 

Slotsgade 6 

DK-3480 Fredensborg  

Tel. (+45) 48 28 01 76

www.lokalhistorisk-museum.dk

The history of Fredensborg Palace.

2

FALKONERGÅRDEN

Davidsvænge 11 

DK-3480 Fredensborg 

Tel. (+45) 48 48 25 83

www.falkonergaarden.com 

Training some of the falconer’s 

beautiful & exciting birds of prey.

MADKOLLEKTIVET  

NABOSKABER

Slotsgade 3, DK-3480 Fredens-

borg, tel. (+45) 30 62 54 02, www.

madkollektivet-naboskaber.dk

A unique opportunity to dine 

with the Danes

5

FREDENSBORG  

BRØDHUS & CAFÉ

Jernbanegade 20, DK-3480 

 Fredensborg, tel. (45) 48 48 00 60

Gammel håndværksbager  

hvor der bages efter gamle 

håndværkstraditioner.

1

COUNTRY MARKET

Jernbanegade 3, st. tv., DK-3480 

Fredensborg, tel. (+45) 48 48 48 99

facebook.com/ 

countrymarketfredensborg/

En markedsplads som summer 

af hygge og lokale madvarer.

4

Fredensborg Store Kro

Slotsgade 6 · 3480 Fredensborg

Tel. (+45) 71 71 21 21 · www.storekro.com

Enjoy your meal or stay next to the queens  

palace at Fredensborg Store Kro.  

Take a walk in the royal palace gardens. 

3

Lokalhistorisk Museum

Avderødvej 19, Avderød · DK-2980 Kokkedal 

Tel. (+45) 48 28 01 76 · www.lokalhistorisk-museum.dk

Art tiles, historical class room,  

rural culture and special exhibitions. 

Gl. Strandvej • 13 3050 Humlebæk • www.louisiana.dk

04.01.2018_ann_visitnordsj_157,2x66,75.indd   1

04/01/2018   15.09

FREDENSBORG VANDRERHJEM

Østrupvej 3, DK-3480 Fredensborg 

Tel. (+45) 60 54 97 00 

www.fredensborgvandrerhjem.dk

Cozy, family-run hostel close to 

the city, Fredensborg Palace and 

Lake Esrum. 

6

7

Nivaagaards Malerisamling

Gammel Strandvej 2 · DK- 2990 Nivå 

Tel. (+45) 49 14 10 17 · www.nivaagaard.dk

Experience 500 years of European art and  

changing exhibitions.

No. 16 is your local shop-in-shop store 

in the heart of Fredensborg, sorrounded by 

beautiful nature and nice country side.

We love every day life, good quality design 

and celebrate our community in the local 

shopping street.

Find a great range of local and Danish 

design, crafts, interieur, yarn 

and gifts for you and your 

loved ones.

SHOPPING AND 

CAFÉ IN THE HEART 

OF FREDENSBORG

Visit No. 16’s café, 

yarn shop, interieur design 

shop and 20 small shop-in-shops in Fredensborg.

8

June 1.- September 1., 10 Am.-18 Pm.  
 in weekends, on all major beaches

June 27.- August 9., 10 Am.-18 Pm. 
every day, on all beaches 

for more information

www.livredningstjenesten.dk

Lifeguard on duty

5

Restaurant Trekosten
Nivå Strandpark 29 · DK-2990 Nivå

Tel. (+45) 49 14 05 55 · www.trekosten.dk

Right next to the entry of Nivå Harbor with a fantastic 

view to the island Hven and the coast of Sweden.

9

Nivå Camping
Sølyst Alle 14 · DK-2990 Nivå 

Tel. (+45) 49 14 52 26 · www.nivaacamping.dk

10

Nivaagaards Malerisamling
Gammel Strandvej 2 · DK- 2990 Nivå 

Tel. (+45) 49 14 10 17 · www.nivaagaard.dk

Experience 500 years of European art and  

changing exhibitions.

7

Nivaagaard Teglværks Ringovn
Teglværksvej 23 · DK-2990 Nivå · www.ringovn.dk

Open at Whitsun, Sundays during summer holiday  

and autumn holiday in October.

8

Restaurant Sletten
Gl. Strandvej 137 · DK-3050 Humlebæk 

Tel. (+45) 49 19 13 21 · www.sletten.dk

Enjoy your lunch or dinner in a unique environment.

4

Fredensborg Store Kro
Slotsgade 6 · DK-3480 Fredensborg 

Tel. (+45) 71 71 21 21 · storekro.com

Enjoy your meal or stay next to the queens palace. 

Take a walk in the royal palace gardens.

Lind’s Kaffebar 
Oscar Brunsvej 9 · DK-3050 Humlebæk  

Tel. (+45) 49 19 18 18 · www.lindskaffebar.dk

2

Gl. Strandvej • 13 3050 Humlebæk • www.louisiana.dk

04.01.2018_ann_visitnordsj_157,2x66,75.indd   1
04/01/2018   15.09
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Citymap 2020

FREE

Humlebæk
& Nivå

11

Lagunen (”The Lagoon”) is a cozy waterfront restau-

rant with roots from the local boating life. Our menu 

combines the Danish and the French cuisine and we put 

a virtue in preparing the meals entirely from scratch 

using the best fresh raw materials of the season. Enjoy a 

homemade quality meal in the relaxed atmosphere of our 

restaurant – or follow the harbor life from our covered 

terrace. Combine your visit in Lagunen with a swim from 

the child-friendly sandy beach or a walk in the marsh of 

Nivå Bay with a unique birdlife. Read about menu and 

concert program on www.restaurantlagunen.dk. 

Nivå Strandpark 19 · DK-2990 Nivå  

Tel. (+45) 49 14 66 11 · Facebook.com/Lagunen.nivaa

HUMLEBÆK MICROMEJERI

Hørsholmvej 3 

DK-3050 Humlebæk  

Tel. (+45) 29 36 05 62 

www.humlebaekmejeri.dk

New and exciting dairy with 

products from days gone by.

FALKONERGÅRDEN

Davidsvænge 11 

DK-3480 Fredensborg 

Tel. (+45) 48 48 25 83

www.falkonergaarden.com 

Training some of the falconer’s 

beautiful & exciting birds of prey.

 DISCOVER
 HUMLEBÆK
THE LIVING TOWN OF CULTURE

The town is brimming with first-class art and cultural  

experiences and many specialty shops, cafés and restau-

rants. Krogerup Farm Store and Louisiana – Museum of 

Modern Art – are always worth a visit. Humlebæk’s long 

coastline with harbours, beaches and cultural environ-

ments offer plenty of opportunities for fun, activities and 

relaxation.

 DISCOVER NIVÅ
THE FAMILY TOWN FOR ACTIVE FAMILIES

Nivå lies like a unique green and natural pearl on the  

North Sealand coastline, surrounded by forest, moss, 

river, beach and clay pit lakes. Nivå’s nature and history 

are strongly linked to its brickwork production. Visit the 

unique Ring Oven. Admire Nivaagaard’s Art Collection and 

enjoy the giant rhododendron garden. Discover the rich 

bird life in the unique protected salt marshes towards the 

Sound. The water sport area by the harbour and beach 

park offers challenging fun for young and old alike. Nivå 

Harbour  offers great opportunities to enjoy a steaming 

cup of  coffee, a beer or delicious meal as you soak up the  

harbour atmosphere.

Gl. Strandvej 13  

DK-3050 Humlebæk 

www.louisiana.dk

OPEN  
Tuesday-Friday 11-22 

Saturday-Sunday 11-18

Citymap 2020

FREE

Rågeleje

NYBOLIG RÅGELEJE
Hesselbjergvej 37, Rågeleje 
3210 Vejby, tel. (+45) 47 31 19 00 
3210@nybolig.dk

You can also find us here: 
Østergade 5, Helsinge 
Hovedgaden 2, Tisvildeleje

6

Smidstrup Strandvej 69 . 3250 Gilleleje
Tlf. 88 20 94 00 .  gilleleje@home.dk

Sommerhuse langs Nordkysten

10

FERIECENTER RÅGELEJE KLIT
Rågeleje Strandvej 91, DK-3210 
Vejby, tel. (+45) 48 71 76 61
www.raageleje-klit.dk

20 apartments (3 sizes) with a 
sea view – 55 minutes by car 
from Copenhagen city.

1

RÅGELEJE GLASPUSTERI
Stejlebakken 4, Rågeleje 
DK-3210 Vejby
www.glassblow.dk

 
Come by the hotshop and 
gallery in Rågeleje.

2

RESTAURANT SØSTJERNEN 
Rågelejevej 155, DK-3210 
Vejby, tel. (+45) 45 50 51 52

Enjoy Danish lunch & 
dinner in our enclosed yard. 
Take away and events are  
also our passion.

3

June 1.- September 1., 10 Am.-18 Pm.   in weekends, on all major beaches
June 27.- August 9., 10 Am.-18 Pm. 

every day, on all beaches 
for more information

www.livredningstjenesten.dk

Lifeguard on duty

8

KONGERNES FERIEPARK
Helsingevej 44, DK-3230  
Græsted, tel. (+45)  48 31 84 48
www.smidstrup-camping.dk

Apartments, rooms, caravan, 
tent, swimming pool, minigolf, 
restaurant and playground.

5

Activities in Rågeleje
A   Basketball court – can be used from 10-18
B  Toilets & Public Parking

C  Vantage point

D  Petanque

E  Activity area

F  Playground at Heatherhill

G  Heatherhill

H  Rågegården

J  Maglehøje

Rågeleje is a cosy and charming seaside town situated between Tisvildeleje and Gilleleje. You’ll find a traditional summer cottage area, which has provided countless happy childhood memories of visits to farms and circuses, sunset strolls along the beach, games and other fun times. 

The classic beach promenade has a lovely view of the pretty striped bathing huts, and follows the coastal  road along the beach by the water’s edge. When the wind gets up, there are many kite- and windsurfers to watch out at sea. 

In addition to the beach, the countryside around Rågeleje is also very beautiful. Sheep graze on the heather-clad hills at Heatherhill in the summer, while the steep hills are perfect for sledging in snowy weather. The cliffs are a favourite destination for paragliders all year round. 

Maglehøje lies just south of Rågeleje, with 10 burial mounds from the Bronze Age and a 1.3 km path leading around them. The whole area is full of beautiful footpaths and at Rågegården you can still enjoy the beautiful gar-den, which was once here with rhododendron and water-lily lakes.

Rågeleje

NOVASOL
Smidstrup Strandvej 59
3250 Gilleleje, tel. (+45) 39 14 
30 20, www.novasol.dk

Your local holiday  
home rental partner.  
We are here to help!

Mere end 350 feriehuse
i Nordsjælland

3914 3020
www.novasol.dk • www.dansommer.dk

7

Hulsøvej 15 · DK-3250 Gilleleje 
 Tel. (+45) 48 30 13 47 

www.gillelejebadehotel.dk

Gilleleje Badehotel

9NORDKYSTENS CYKELUDLEJNING 
Tel. (+45) 51 29 29 43  
nordkystenscykeludlejning.dk

Discover the beautiful  
North Coast by bike.  
We have bikes of high quality  
for you and your family.

12

BIJÉ FRITID & CAMPING
Bomose Alle 19, DK-3200 
Helsinge, tel. (+45) 48 79 31 10 
www.bije.dk

Everything for your caravan. 
Sale of new and used  
caravans. Service Center.

13

ESRUM KLOSTER  
& MØLLEGÅRD 
Klostergade 11-12, Esrum
DK-3230 Græsted, esrum.dk
Tel. (+45) 48 36 04 00

Exciting experiences for the 
whole family all year round.

14

Grøndyssevej 11
DK-3210 Vejby

Tel. (+45) 48 70 61 90
WWW.LNAS.DK

4

TOURIST  
INSPIRATION  
POINTS
Our Tourist Inspirations are based on comfortable   self- service. Here you can collect free tourist infor-mation (city map of Elsinore, map of North  Sealand and our tourist magazine “Royal North Sea land” in Danish and English)  during opening hours.

GILLELEJE
•   Kulturhavn Gilleleje, Peter Fjelstrups Vej 12
•   Hotel Gilleleje Strand, Vesterbrogade 4
•   Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19 C
•   Kysthusene, Tinkerup Strandvej 8 A
•   Superbrugsen, Parkvej 1
•   Blomstertanken, Vesterbrogade 17
•   Novasol, Smidstrup Strandvej 59
•   Smidstrup Refugium, Sognevej 15
•   Kongernes Feriepark, Helsingevej 44, 3230 Græsted
TISVILDELEJE
•   Feriecenter Sankt Helene, Bygmarken 30
RÅGELEJE
•   Min Købmand, Tuehusvej 1, 3210 Vejby
•   Nordic Park, Kirkevej 43, 3230 Græsted
HELSINGE
•   Bijé Fritid og Camping, Bomose Alle 19
•   Bymose Hegn Hotel og Kursuscenter,  

Bymosegårdsvej 11
•   Helsinge Bibliotek, Skolegade 43
•   Kvickly Helsinge, Frederiksborgvej 20
•   Arnold Busck, Østergade 17-19
www.visitnordsjaelland.com

Sculpture,  
architecture  
and nature
rudolphtegner.dk

11

ERANTIS BLOMSTER Nørregade 43, DK-3390 Hunde- sted, tel. (+45) 47 74 51 51 www.erantis-hundested.dk Facebook/erantis Treat your loved ones with a beautiful bouquet, wine,  chocolate or home decoration.

1

HALSNÆS LIBRARY  HUNDESTED
Nørregade 61, 3390 Hundested Tel. (+45) 47 93 80 70 bibliotekerne.halsnaes.dk

Your local entrance to know- ledge, information & experiences. 

22

TOP NOCH
Ndr. Beddingsvej 17, 3390  Hundested, tel. (+45) 20 76 20 90 facebook.com/TocsogTobs

Cosy café/diner. Fresh fish, milk- shakes, bagels, nachos, beer, cakes and coffee at the Harbour.

6

BACKHAUS BROWN Nordre Beddingsvej 26 DK-3390 Hundested Tel. (+45) 47 74 85 20  www.backhaus-brown.dk
Unique glass art. Everything is mouth-blown and handmade.

13

KAJGADEN 7D ∙ 3390 HUNDESTED ∙ P +45 31 79 10 60
WWW.BENDIXCOPENHAGEN.COM     @BENDIXCOPENHAGEN

BENDIX COPENHAGEN
THE C_SERIES

15

RESTAURANT SKIPPERSTUEN Lynæs Havnevej 3 D DK-3390 Hundested Tel. (+45) 47 98 40 16 restaurantskipperstuen.dk
Restaurant at Lynæs harbour serving traditional Danish food.

7

SCUSI COFFEE & TEASHOP Nørregade 32, 3390 Hundested Tel. (+45) 47 98 19 48 Facebook/Scusi
For you who want to spoil yourself with clothes,  accessories and handicrafts.

2

CAFÉ MØDESTEDET Nørregade 35  
DK-3390 Hundested  Tel. (+45) 47 93 91 00

Friendly café and bar where people meet and socialize.

3

LYNÆS SURFCENTER Lynæs Havnevej 8, DK-3390  Hundested, tel. (+45) 29 87 77 66 www.surfcenter.dk
Perhaps the most exotic Café and Surf School on the North coast of Sealand. 

8

We care  
  for food

MENY Hundested Nørregade 11 · DK-3390 Hundested · Tel. (+45) 47 93 79 79 
Open every day at 8am-8pm · www.meny.dk 

10

MARCO POLO PIZZARIA Nørregade 52
DK-3390 Hundested Tel. (+45) 47 98 30 35

In the middle of Hundested.  Many years of experience  serving homemade pizzas.

4

HUNDESTED HARBOUR OFFICE Nordre Beddingsvej 24 DK-3390 Hundested  Tel. (+45) 47 93 72 34 www.hundestedhavn.dk
Marina, culture port,  industrial port and cruiseport.

23

CAFÈ TORUP
Solen 1 A, Torup, DK-3390  Hundested, tel. (+45) 93 92 33 00 www.cafetorup.dk

Home-cooked food; Meat, vegetarian, vegan. Good  coffee and homemade cakes.

5

KNOKLERIET
Nørregade 9 A, DK-3390 Hunde- sted, tel. (+45) 28 79 15 23 www.knokleriet.dk

A vibrant selection of clothes, shoes and accessories that fol- low the latest fashion trends.

21

KNUD – ET SPISEHUS Havnegade 18, DK-3390 Hunde- sted, tel. (+45) 40 48 33 90 www.knud.biz
A casual eatery on the harbour with good food from our ver- sion of a coastal bistro kitchen.

18

Hundested Sandsculpture Festival 7th May – 18th October 2020 
The theme of the year “What a wonderful world” 

Kajgaden 7 · Hundested  Harbour · DK-3390 Hundested 
Tel. (+45) 50 47 98 30 · www.sandfestival.dk

12

Hundested, Lynæs & Torup
Citymap 2020

Free Ferry to
Sommerland Sjælland Get comfortable with a short ferry ride from Hundested to Rørvig, 

before the fun starts at Sommerland Sjælland. Buy your combo 
ticket with entrance to the park and the ferry, at the harbor in 
Hundested in ticket sales or at Hundested ferry service. REMEMBER to reserve a seat on the ferry at: 

www.hundested-roervig.dk

PRICE
265,-

PER. PERSON FOR

ADULTS AND CHILDREN

Hundested-Rørvig

Sommerland Sjælland is open from 

May 16 to the September 13.

Hundested-Rørvig Ferry Amtsvejen 2 · Hundested Havn · DK-3390 Hundested
Tel. (+45) 47 93 71 50 · www.hundested-roervig.dk The fast connection between Hundested and Rørvig. 

We connect the Danish Rivera.

20

‘ARTISTERI’  
CONTEMPORARY ART GALLERY Kajgaden 9L, DK-3390 Hunde- sted, tel. (+45) 25 89 62 64 www.artisteri.dk 

Specialised in contemporary art and conceptual illustration.

16

HAVFRUEN HUNDESTED Ndr. Beddingsvej 21, DK-3390  Hundested, tel. (+45) 93 63 33 90 Facebook/Havfruen-Hundested www.havfruen-hundested.dk
“Hygge”, atmosphere, nice food and enjoy our great view.

17

Torup Market
Dyssekilde Station Stationsvej 1, Torup DK-3390 Hundested Facebook/TorupMarked

Food market throughout the summer. Every other Saturday at 10am-3pm.

Ecovillage  Dyssekilde
Solen 15, Torup DK-3390 Hundested www.dyssekilde.dk 

Guided tour every other Saturday at. 11.15 am from April to October

9

The House of  Knud Rasmussen Knud Rasmussen, the great Danish polar explorer,  
built his amazing house in the hills above Hundested.  

The house was completed in 1917. Here he planned  
his expeditions, worked on his manuscripts, and here  

he met with friends, writers and colleagues. The house is now a museum and memorial for the  
famous polar explorer. Open from Easter until week 42.  

Tuesday-Sunday at 11am-4pm and Wednesdays  
open until 8pm. Joint ticket with the Krudtværks 

 Museum in Frederiksværk. Valid for one week. Knud Rasmussens Vej 9 · DK-3390 Hundested 
Tel. (+45) 47 72 06 05 · www.knudrasmus.dk

11

GALLERI NORD
Kajgaden 9, DK-3390 Hundested Tel. (+45) 40 14 50 05 / (+45) 24 82 15 24, www.gallerinord.dk

Unique necklaces from Cleo- patra design and handwoven textiles from Isefjord design.

14

FREE

June 1.-September 1., 10 Am.-18 Pm.   in weekends, on all major beaches June 27.-August 9., 10 Am.-18 Pm. every day, on all beaches for more information
www.livrednin

gstjenesten.dk

Lifeguard on duty

24

HALSNÆS BRYGHUS (BREWERY) Nordre Beddingsvej 35 DK-3390 Hundested Tel. (+45) 26 16 70 46 www.halsbryg.dk 
Enjoy a nice glass of home- brewed beer and a hearty meal.

19
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Kig og klik på  
VisitNordsjælland 

I 2020 var der mange, der så Nordsjælland 

med nye øjne  Vi fik godt fat i de danske 

målgrupper  Næsten 900 000 brugere klikkede 

sig ind på VisitNordsjællands hjemmeside for 

at få inspiration til oplevelser i Nordsjælland  

Dermed var VisitNordsjællands hjemmeside 

Danmarks 5  mest besøgte turismewebsite 

i 2020  Det er 8% færre besøgende end året 

før, men et resultat vi er stolte af taget i 

betragtning af et år med pandemi, og hvor 

vi savnede de udenlandske turister og alle 

arrangementerne 

Indholdet på vores sociale medier var ikke 

så båret af events som normalt  Det betød 

også, at vi fik et andet afsæt til at fortælle de 

mere langstrakte og tværgående fortællinger 

om Nordsjælland og gik i dybden med mere 

længevarende og nære oplevelser, der også kan 

være store  

Umiddelbare oplevelser på Facebook

Vi afprøvede et nyt format – instant experi-

ences – på Facebook, som giver mulighed for at 

skræddersy en større fortælling i en kombina-

tion af tekst, video og billedkarrusel med den 

fordel, at brugerne bliver længere  Med instant 

experience som nyt værktøj fortalte vi stærke 

byfortællinger for Hundested, Gilleleje, Fredens-

borg, Hillerød og Helsingør og gjorde historier 

om cykling, vandring og kunst mere levende  

 

 ʃ Case: Fredensborg som instant experience 

 ʃ Indhold fra 22 lokale partnere

 ʃ 170 000 visninger

 ʃ Eksponering for 80 000 brugere

 ʃ 3 400 klikkede sig videre til hjemmesiden

 ʃ Gennemsnitligt tidsforbrug 30 sekunder

Instagram

11.000  
følgere

Eksponering til 1 mio  brugere  

Facebook

17.000  
følgere

Eksponering til 2 mio  brugere  

2020

Danmarks 5. 
største 

Officielle turismewebsite

Website

869.773 
besøgende

-8% i forhold til rekordåret 2019
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Viden, inspiration  
og netværk

FRA SALGSLED TIL ERHVERV OG TURIST

Vi byder turisterne velkommen 

Især over sommeren savnede vi de uden-

landske turister; til gengæld var vi glade 

for at kunne byde velkommen til mange 

nye danske gæster, som var i Nordsjæl-

land for første gang  Her kunne de møde os 

på turistinformationen i Hillerød, men af 

pladshensyn og pga  Corona-restriktioner 

var det ikke muligt at holde turistinforma-

tionerne i Hundested og Gilleleje åbne  Til 

gengæld har man hele året kunne ringe 

eller skrive til os via vores populære chat-

funktion på VisitNordsjællands hjemme-

side  Samtidig har turisterne kunne finde 

inspiration ved vores mere end 50 turistin-

spirationer over hele Nordsjælland – fra 

den lokale bager til biblioteker, museer og 

caféer – hvor gæster har mulighed for at 

tage vores gratis turistmagasin og kort – 

og få tips af de lokale   

Med mere end 250 annoncører nyder 

vores turistmagasin stor opbakning fra 

erhvervet og udkom også i 2020 i 115 000 

eksemplarer som inspirationskilde til 

oplevelser for voksne og børn – fra slotte 

og museer over friluftsliv og levende byliv 

til overnatningsmuligheder og spisesteder  

Men pga  Corona fik magasinet et lidt andet 

liv i 2020  Vi ændrede hurtigt på distributi-

onsplanerne, så magasinet også blev post-

omdelt til alle husstande i sommerhusom-

råderne, samt til udvalgte adresser i Århus 

og København for at tiltrække flere poten-

tielle gæster  Magasinet var også at finde 

hos Copenhagen Visitor Service, turistin-

formationen i København, som vi har et 

tæt samarbejde med  De sørgede også for 

at magasinet blev delt ud i brokvartererne 

på Copenhagen Visitor Services mobile 

cykelenheder  

Selv om det var sparsomt med uden-

landske turister i 2020, er der stadigvæk 

mange udlændinge og expats, som bor og 

arbejder i København  Dem har vi gjort en 

særlig indsats for at inspirere til et besøg 

i Nordsjælland  Vi deltog bl a  ved Inter-

national Citizens Day, der afholdes årligt 

af Københavns Kommune for nye uden-

landske tilflyttere – i 2020 foregik det dog 

virtuelt 

– VisitNordsjælland er en betroet 

sparringspartner, der med fingeren 

på pulsen bistår med indspark 

til nye forretningsmuligheder 

og idéudvikling. Med 

VisitNordsjællands digitale forløb 

har jeg fået konkret viden og en 

praktisk indføring i markedsføring 

på sociale medier, der kan løfte 

min forretning. Det har givet 

mig blod på tanden. Og så spiller 

VisitNordsjælland en vigtig 

rolle ved at samle erhvervet på 

tværs. Jeg har haft stor gavn af 

Turismenetværket, der har åbnet 

for videndeling og frugtbare 

produktsamarbejder med andre 

aktører i Nordsjælland.

VICKY WEIDE NIELSEN 

Nordkystens Cykeludlejning
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Salgsledsbearbejdning samt  

produkt- og oplevelsesudvikling

En af VisitNordsjællands fornemmeste 

opgaver er at række nystartede virksomhe-

der inden for oplevelsesøkonomi en hjæl-

pende hånd  Der er stor idérigdom i vores 

område, men ofte skal en idé lige rettes til 

og en ny samarbejdspartner tænkes ind, 

før produktet bliver kommercielt attraktivt 

for vores gæster  Gennem året har vi blandt 

andre hjulpet Fredensborg Guiderne i gang 

med deres omvisninger i Fredensborg 

slotshave, vi har placeret produkter hos 

“Du Glemmer Det Aldrig” og sat glamping 

på landkortet 

I maj 2020 skulle VisitNordsjælland  

have stået for en stor glampingmesse 

med over 100 inviterede, hvor producen-

ter af glampingtelte og -udstyr ville vise 

deres udstyr frem  Den måtte aflyses og 

i stedet blev det til 1:1-sparring om at få 

placeret glampingtilbud i Nordsjælland, 

for at understøtte blandt andet produkt-

udviklingen i  Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland 

Et andet område VisitNordsjælland 

har arbejdet med i 2020 er, at Nordsjæl-

land har et marked, som tiltaler mindre og 

mere eksklusive busoperatører med ture 

til Nordsjælland  De fristes af nye attrak-

tioner, aktiviteter og fortællingen om de 

lokale fødevarer  Indsatsen har ikke været 

spildt  Når den internationale turisme 

vender tilbage til København, vil Nordsjæl-

land, i endnu højere grad end før, være en 

attraktiv dagstursdestination, da gæster 

vil ønske at være mere aktive i deres ferie 

og ønske at kombinere kulturoplevelser 

med naturoplevelser 

Det lykkedes i 2020 at få sat næsten 30 

fødevareproducenter sammen i et nyt sam-

arbejde om en smagsoplevelsesrute, som 

lanceres i magasinet 2021 og i en folder i 

Copenhagen Visitor Service 

Turismenetværk og videndeling

Turismenetværket er det fælles 

forum, hvor Nordsjællands turist-

aktører mødes og deler erfaringer 

og idéer, med sigte på at skabe 

samarbejder på tværs  Her bliver der 

sat fokus på kompetence udvikling, 

videndeling og produktudvikling  

Årets netværksmøder bar i indhold 

og form præg af Corona, bl a  satte 

vi på et af møderne fokus på håndte-

ring af sikkerhed og hygiejne 
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Covid-19 betød en refokusering af målgrup-

per og markeder og dermed også et altover-

vejende fokus på danske fremfor udenland-

ske medier i VisitNordsjællands proaktive 

PR-arbejde  Rejserestriktioner gjorde det 

desuden vanskeligt at invitere udenlandske 

journalister på pressebesøg, hvilket kan ses 

i andelen af internationale artikler i 2020, 

der faldt med 77%  Til gengæld steg den 

danske omtale af Nordsjælland som rejse-

mål med 35%  Samlet set blev der genereret 

flere medieomtaler i 2020 end i 2019, der 

steg fra 483 til 715 omtaler 

De danske medier allokerede meget 

plads til at fortælle danskerne om de mange 

feriemuligheder, som deres eget land 

byder på i en Corona-tid  Muligheden for at 

inspirere danskerne til at tage til Nord-

sjælland blev udnyttet med placeringer i 

medier som Politiken, Jyllandsposten, Fyens 

Stiftstidende, Ugebladet Søndag og Sam-

virke  Generelt blev der lagt stor vægt på 

friluftsliv og oplevelser i naturen og idéer 

til weekendture i det nordsjællandske  Visit-

Nordsjælland gav også rejsetips og chat-

tede med spørgelystne og feriehungrende 

danskere på Danmarks Radios hjemmeside  

Om end den internationale mediedæk-

ning faldt, så trak Nordsjælland alligevel 

flotte overskrifter i de udenlandske medier  

CNN listede Frederiksborg Slot, Kronborg 

og Fredensborg Slot blandt de smukkeste 

slotte i Danmark, og den nordtyske tv-sta-

tion NDR satte i to programmer, hver med 

mere end 1,5 mio  seere, spot på kyst, royal 

historie og Nationalpark Kongernes Nord-

sjælland  The Telegraph angav de nordsjæl-

landske strande som nummer 1 grund til at 

besøge Danmark  Og Den Danske Riviera 

var omdrejningspunktet for flotte artikler 

i flere svenske og norske medier, blandt 

andet Finansavisen, Kupé, Pensionären og 

Hjemmet, det hollandske Seasons samt det 

britiske Hello! Magazine  

Synlig i medie-
landskabet 

STRATEGISK PRESSEINDSATS

Eksponering for  
120 mio. mennesker 

svarende til en 
annonceværdi  

på over 9 mio. kr.

Antal medieomtaler

2019

2020

483

715

Redaktionel omtale af Nordsjælland er med til at skabe 

attraktionskraft og spiller en afgørende rolle i turisternes 

beslutningsproces, hvor mediernes anbefaling vejer tungt  

VisitNordsjælland arbejder strategisk med at placere 

nyheder og historier i det danske medielandskab og ude 

i verden for at øge kendskabet hos udvalgte målgrupper 

og markeder  PR et vigtigt indsatsområde og en del af 

den overordnede brandingindsats, hvor fortællingen om 

Nordsjælland foldes ud 
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Løp i bølgene 
ved Møns Klint
Den danske øya Møn ligger 
som et haleheng på Sjælland, 
midt mellom København og 
Tyskland. Der finner du den be-
rømte klippeveggen Møns Klint, 
en kalksteinklippe som stiger 
bratt opp av havet. Dette er 
Danmarks mest besøkte turist-
attraksjon, ikke minst på grunn 
av de vakre, hvite strendene. 
Her fins også campingplass, ut-
leiehytter, gravhauger, orkideer 
og et lærerikt geosenter. 

Foto: Niklas Jessen/Visit Denmark. 

Hils på Hamlet i Helsingør
Byen Helsingør på Sjælland er lett å komme til med bil fra 
 København eller ferge fra Skåne. Øverst på «må oppleve»-listen 
er Kronborg slott, stedet der Shakespeare plasserte mye av 
handlingen i Hamlet. Her kan du få flere varianter av omvisnin-
ger, blant annet en fem timers privat Hamlet-tur! Ellers kan byen 
friste med et levende havneområde med fin strandpromenade, 
et koselig bysentrum og flere spennende museer, blant annet 
et moderne maritimt museum. Foto: Daniel Overbeck/Visit Nordsjælland

Mini-quiz
Hvor mange godkjente 

lufthavner og flyplasser 

fins det i Norge? 

A) 31 
B) 61 
C) 101

Sjekk ut av  hotellet selv!Det kan være kjede-lig å stå i kø foran skranken for å sjekke ut. I sommer lanserte Thon Hotels en app som lar deg gjøre jobben selv. Gjennom appen kan du både bestille og betale hotellopphold. Til og med minibaren kan du gjøre opp for digitalt. 

REISE-
TIPS

NYTT PÅ VÆRNES
Ved Værnes Lufthavn utenfor Trondheim ligger allerede 
tre store hoteller. Nå kommer ett til: Et Best Western-
hotell med 120 rom som skal ligge i Tangen Nærings-
park, seks minutter fra flyplassterminalen og rett ved 
sentrum av Stjørdal. Planlagt åpning er mai 2021.

Kjersti Moen 
Journalist

Sol og 
VARME

 STORBY-
reise

Svar: 61 per 18. juni, 

 ifølge Luftfarts tilsynet. 

   81 04.08.2020   14.13.16

Hils på Hamlet i Helsingør

31

A Danska  
guldkusten 

En riviera med långa sanddynor, vilda naturstup 
och slingrig bokskog strösslat med finkrogar, 

mysiga pensionat och gamla badhotell.
Ja, danska Strandvejen längs  Nordsjällands 

kustremsa har allt detta – och lite till.  
Dessutom nås allting lätt med tåg.  

text & foto  ANNA ZETHRAEUS

RESA | NORDSJÄLLAND
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Helsingør
Hundested

HillerødLynæs

REJSEDEKLARATION
Politikens instruktion i windsurfing 
og overnatning var betalt af Lynæs 
Surfcenter. Selskabet har ikke haft 
indflydelse på artiklens indhold.

grundsfænomen. Selv om stedet har ek-
sisteret i syv år, er det stadig ikke lige så
kendt som et lignende vandparadis i
Nordjylland, Klitmøller. Men det er også
helt okay, fornemmer man på stedets to
bagmænd, de 26-årige tvillinger Johan
og Jeppe Ingversen.

»Det er klart, at man kan drage paral-
leller til Klitmøller. Men det er noget helt
andet. Klitmøller er meget mere åbent,
vildt hav og store bølger. Det er for eks-
perterne. Vi har masser af lavt vand og
rammer en bredere målgruppe, fordi
det er mere trygt«, siger Jeppe Ingversen
om Lynæs Surfcenter, der ligger ved et
lavvandsområde lige ved udmundingen
af Isefjorden. 

Deres egen livsstil
I virkeligheden er tvillingerne nok mere
inspireret af Bornholm og et sted som
Gæstgiveren eller North Shore Surf i Løk-
ken. Og hvorfor så det? Jo, for godt nok
kommer folk til Lynæs for at tage kurser
i wind- og kitesurfing, ligesom eksperter
i begge dele kommer op med deres eget
udstyr og giver den gas på bølgerne,
men Lynæs Surfcenter handler nok så
meget om miljøet på land. 

I Nordsjælland har et sæt
entreprenante tvillinger
gjort Lynæs til et mindre
surfmekka, hvor 
sommerhusgæster 
og københavnere også 
kommer til for at hænge 
ud med kaffe, foodtruck-
burgere og mikrobryg.

4 POLITIKEN REJSER Søndag 19. juli 2020

nordsjælland Lynæs Surfcenter

D
et er duftsporet fra tusind lykkeli-
ge somre på de danske kyster, der
svæver hen over stranden ved Ly-
næs Surfcenter syd for Hundested
i Nordsjælland.

Den milde duft af frisk tang, den silke-

bløde aroma fra hybenroser og et skarpt
skud rå saltvandsparfume. 

Midt i den nostalgifremkaldende
odør står den 23-årige windsurf-instruk-
tør Rasmus Bang-King i vand til livet
som en anden amerikansk vækkelses-
prædikant, mens vi – en gruppe af havets
nye disciple – flyder rundt omkring ham
klar til voksendåb i windsurfingens
tegn. Kun den lange våddragtsfrakke og
den bordeauxrøde bøllehat afslører, at
Rasmus Bang-King skal introducere os
til brædder og sejl. Det med voksendå-
ben må vente til en anden gang. 

Rasmus Bang-King er en instruktør ef-
ter mit hoved. Sød og imødekommende.
Ikke så meget snak. Bare en kvik, grun-
dig introduktion. Og så ud i vandet og
op på brættet for at fange vinden. Han
havde egentlig aldrig tænkt, at han skul-
le være instruktør. Og i så fald skulle det i
hvert fald ikke være særlig længe.

»Men jeg har fundet ud af, at det er så
fedt at se gæsterne opleve, at windsur-
fing er lige så sjovt, som jeg synes«, siger
Rasmus Bang-King.

Og nu har han været windsurfinstruk-
tør i to år. 

Lynæs Surfcenter er lidt af et under-

SUNE HØJRUP BENCKE

Hvis det regner
og blæser, kan
jeg tage ud på
vandet, hvis 
det er godt 
vejr og sol, 
så er det rosé
på terrassen i
sommerhuset 
Rune Ravnborg,
elev på 
surfkursus

ROLIGT. Lynæs Surfcenter ligger ved et lavvandsområde lige ved udmundingen af Isefjorden og har derfor ikke så vilde bølger som surfstedet Cold Hawaii i Klitmøller. Foto: Jacob Ehrbahn

Et lille fiskerleje er blevet en destination  for vandsport, afstresning og hygge
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I udviklingsprojekterne samarbejder vi med en lang række private og offentlige partnere  

– fra turist aktører til kommuner, erhvervsfremmeorganisationer samt nationale og 

 regionale fora for destinationsudvikling 

Trods Corona har udviklingsarbejdet ikke ligget stille hos VisitNordsjælland i 2020, hvor 

der også blev åbnet for søgning af nye puljer af turismefremmemidler  Netop i lyset af 

Corona er udviklingsarbejdet essentielt for at skabe gunstige rammer til at sikre turismen 

fremover  VisitNordsjælland står derfor i spidsen for en række projekter, der forholder 

sig til turisternes nylige bekymring for tryghed og hygiejne, men også det øgede fokus 

på bæredygtighed og den stigende efterspørgsel efter naturoplevelser, hvor udvikling af 

turismepotentialet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland har stort fokus 

Udvikling skal  
sikre turismen  
i fremtiden

VisitNordsjælland arbejder løbende strategisk med at 

 udvikle turismen for at sikre destinationens attraktions-

kraft, tilgængelighed og vækst. Udviklingsarbejdet er med 

til at skabe levende byer og attraktive naturoplevelser, der 

både kan give indtjening til turisterhvervet, arbejdsplad-

ser og sikre bæredygtige rammer for turismen fremover. 
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Turismeudvikling i Nationalpark Kongernes Nordsjælland (2019-2021)

VisitNordsjælland er projektejer og har en faciliterende rolle i projektet, der har til formål 

at kortlægge turismepotentialet for Nationalpark Kongernes Nordsjælland og bane vejen 

for nye oplevelsessteder og en kommerciel infrastruktur i og omkring Nationalparken  

Visionen er at fremme erhvervsudvikling og optimere de besøgendes samlede oplevelse 

med tanke på bæredygtighed og i respekt for naturen  Projektet skal fremme oplevelses-

kæder og et “økosystem” bestående af turismevirksomheder, men også lokale, frivillige og 

foreninger og andre kommercielle aktører 

Vi har i sommeren identificeret udviklingspotentialet og udpeget en række lokationer i 

Nationalparken, herunder indgangsportene til Nationalparken, samt en række tematiske 

oplevelsesspor, der danner ramme for det videre arbejde hos Nationalparksekretariatet og 

kommunerne  Med det udgangspunkt arrangerede VisitNordsjælland et kick-off arrange-

ment med deltagelse af 100 nordsjællandske turismeaktører, foreninger, iværksættere og 

andre ildsjæle, hvor de første idéer til, hvordan oplevelsestilbuddet kan styrkes, blev født  

På en række efterfølgende workshops blev der indsamlet flere idéer, 537 i alt, hvoraf de 

bedste er blevet forfinet og udvalgt til konceptudvikling i seks projekter, som der arbejdes 

videre med  Oplevelserne spænder bredt fra forskellige temabaserede guidede vandreture 

indenfor, madoplevelser til alternative overnatningsformer i skoven  Ligeledes arbej-

des der på at udvikle et større event og tilbagevende arrangement – en vandrefestival i 

 Nationalparken  Dermed er udviklingen af fremtidens oplevelseslandskab i og omkring 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland godt på vej 

Projektet ledes af VisitNordsjælland i samarbejde med Copenhagen Business Hub 

(Erhvervshus Hovedstaden), Naturstyrelsen, Sekretariatet for Nationalparken, de fem kom-

muner bag VisitNordsjælland samt Dansk Kyst- og Naturturisme 
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Tourist Stay Safe – tryghed som konkurrenceparameter (2020-2021)

I kølvandet på Corona vægter sikkerhed og hygiejne tungt i gæstens 

valg af overnatning og oplevelser  Derfor har VisitNordsjælland 

taget initiativ til et projekt, der skal give turistaktørerne viden og 

redskaber til at skabe rammerne for en tryg feriedestination for at 

fastholde og tiltrække gæster  

Projektet er et 1-årigt pilotprojekt, der tager udgangspunkt i 14 

udvalgte turismevirksomheder i Nordsjælland  Der vil blive testet 

innovative og digitale måder at integrere, synliggøre og ikke mindst 

kommunikere om sikkerheds- og hygiejnetiltag 

Projektet er et samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturtu-

risme, Aalborg Universitet, INVIO (Innovationsnetværk for Oplevel-

seserhverv - ud), FLID (Foreningen for Danske Lystbådehavne) og 

VisitNordsjælland  Projektet er støttet med midler fra Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelses såkaldte Kickstartpulje 

Oplevelsessammenhænge mellem land og by (2019 – 2021)

De mange besøgende til København udgør et stort potentiale for Nordsjælland  80 pct  

af de besøgende ønsker at kombinere opholdet i København med en tur ud af byen  Det 

potentiale søger Land & By-projektet at løfte ved at skabe nye oplevelsessammenhænge 

mellem København og resten af Sjælland 

Øget synlighed hos Copenhagen Visitor Centre, turistinformationen i København, er 

et af de initiativer, der skal skabe større bevidsthed om Nordsjælland hos turisterne, hvor 

VisitNordsjælland er tilstede med video- og inspirationsmateriale  Som en del af projektet 

er også iværksat et samarbejde med bl a  Din Offentlige Transport (DOT), der har fokus på at 

synliggøre oplevelsesmuligheder og tilgængeligheden til andre dele af Sjælland, herunder 

Nordsjælland, via kollektiv transport  

I 2020 blev der udarbejdet en Udvikliangsplan for Region Hovedstaden, som konklu-

derede, at udenfor København er Nordsjælland kraftcenteret i Region Hovedstaden  

Udviklings planen og dets fremdrift bygger på et tæt partnerskab mellem VisitNordsjæl-

land og Wonderful Copenhagen – både internt i regionen, men også i samarbejdet med det 

øvrige Sjælland  Formålet er på sigt at skabe et koordineret og fælles grundlag for en bære-

dygtig udvikling og et varigt og markant løft af turismen som væksterhverv på Sjælland og 

 herunder Nordsjælland i tæt kobling med København  

Land & By-projektet er forankret hos Wonderful Copenhagen og udføres i samarbejde 

med VisitNordsjælland og flere andre destinationsselskaber på Sjælland og øerne 
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Forskningsprojekt om grøn omstilling (2020)

Hvordan går det med bæredygtigheden og den grønne omstilling i 179 danske turisme- og 

oplevelsesvirksomheder og 49 erhvervsvirksomheder netop nu i Danmark? VisitNordsjæl-

land har faciliteret deltagelse i projektet fra 16 turismevirksomheder i Nordsjælland, der 

har belyst deres fokus på grønne løsninger, og dermed bidraget med viden, der skal hjælpe 

den grønne danske turisme på vej  Det giver en stor og unik database med helt nye tal på 

virksomhedernes holdninger og konkrete tiltag for at gøre Danmark mere grøn 

Hvordan går det med bæredygtigheden og den grønne omstilling i 179 danske turisme- 

og oplevelsesvirksomheder og 49 erhvervsvirksomheder netop nu i Danmark? VisitNord-

sjælland har faciliteret deltagelse fra 16 nordsjællandske turismevirksomheder i projektet, 

som har belyst deres fokus på grønne løsninger, og dermed har de bidraget med viden, der 

skal hjælpe den grønne danske turisme på vej  Det giver en stor og unik database med helt 

nye tal på virksomhedernes holdninger og konkrete tiltag for at gøre Danmark mere grøn 

Projektet drives af tre forskere fra Aalborg Universitet sammen med partnerne Destina-

tion Himmerland, Destination Sønderjylland og VisitNordsjælland og finansieres af midler 

fra Landdistriktspuljen 

100% bæredygtigt feriehus (2020 – 2022)

Feriegæster vægter i stigende grad bæredygtighed højt, når de skal 

vælge rejsemål  Mange danske feriehuse er af ældre dato og opført 

før nutidens energikrav  Samtidig oplever mange feriehusudlejere, 

at det primært er nye eller nyligt renoverede feriehuse, der udlejes 

først  Projektet undersøger den fysiske tilstand af 400 danske ferie-

huse, herunder 100 i Nordsjælland – en kortlægning der skal give 

udlejningsbureauerne mulighed for at kategorisere feriehusene ud 

fra bæredygtighedsparametre, så turister kan booke bæredygtige 

feriehuse fremover  En kombination af øget komfort og bæredygtig-

hed i feriehusene vil kunne medvirke til at øge overnatningskapacite-

ten og bidrage til en mere grøn turisme 

Dansk Kyst- og Naturturisme gennemfører projektet i samarbejde 

med Feriehusudlejernes Brancheforening, VisitNordsjælland og en 

række andre destinationsselskaber i Danmark  Projektet er delvist 

finansieret af midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 
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Mødeturismen er et vigtigt 

og prioriteret område for 

VisitNordsjælland. Før krisen 

genererede mødeturismen en 

omsætning på 1,28 mia. kr. i 

VisitNordsjællands område. Aldrig 

har der været mere brug for en 

stærk indsats og et netværk, der 

kan støtte mødeturismebranchen. 

VisitNordsjælland har i årets 

løb vist sig omstillingsparat og 

arbejdet målrettet for at hjælpe 

branchen i en hård tid gennem 

netværket Unikke Mødesteder, som 

i 2020 gik fra 9 til 16 medlemmer.

De fysiske møder blev sat ud af spil, og 

mødestederne har mærket de barske kon-

sekvenser af rejse- og forsamlingsforbud, 

hjemmearbejde og et pludseligt skift til 

udelukkende digitale mødeformer  Et fald 

på omkring 50% i overnatninger foretaget 

af forretningsrejsende i VisitNordsjællands 

område er en indikator for, hvor slemt det 

står til 

Aldrig har der været mere brug for en stærk 

indsats og netværk, der kan støtte op om 

mødeturismebranchen  VisitNordsjællands 

netværk Unikke Mødesteder er et vigtigt 

forum for mødestederne til at gøre fælles 

front mod de mange udfordringer  Netvær-

ket er attraktivt, og vi har oplevet interesse 

for medlemskab fra nye aktører, også i 

nabokommunerne  I 2020 blev familien 

af Unikke Mødesteder udvidet fra 9 til 16 

medlemmer  

Ændret strategi 

Som følge af Corona måtte VisitNordsjæl-

land ændre strategi for årets markedsfø-

ringsindsats, hvilket betød at planlagte 

aktiviteter blev sat på pause  Bl a  blev pro-

duktkendskabsture for mødeplanlæggere 

og såkaldte incomingbureauer udskudt til 

2021  Budgettet blev omprioriteret og i ste-

det for som tidligere at satse på annonce-

ring i fagblade og trykte medier, så vendte 

vi os udelukkende mod de digitale medier 

for at skabe synlighed  

Kampagneindsats: Vi mødes igen 

Det blev til en større digital kampagnesats-

ning, der skal tiltrække mødegæster, når 

det igen bliver muligt at mødes  Som hjælp 

til mødestedernes egen markedsføring 

og til kampagnens brug hyrede VisitNord-

sjælland derfor et professionelt team af 

fotografer til at tage fotos og skyde en 

År 2020 startede med gode udsigter for  
møde turismen i Nordsjælland, men så indtraf  
pandemien. Den har efterladt branchen i dyb krise. 

Et stærkt netværk  
for en mødeturisme-
branche i krise
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række film, der går tæt på mødestederne 

og deres inde- og udendørsfaciliteter  Mate-

rialet bruges i en fælles brandingfilm, der 

lanceres på sociale medier med budskabet 

“Vi mødes igen” samt en række mindre klip, 

der giver en visuel appetitvækker på det 

enkelte mødested  VisitNordsjælland har i 

den forbindelse fået udviklet et nyt logo for 

netværket  

Langt fra storbyen – men alligevel tæt på

I Nordsjælland er der masser af plads, 

frisk luft og fantasiske muligheder for 

at sætte Nordsjællands unikke rammer i 

spil og skabe spændende mødeindhold  I 

Unikke Mødesteder bruger vi geografien 

som vores styrke  Vi slår på budskaber, der 

lægger vægt på nærheden, samtidig med 

at vi distancerer os fra den trange storby 

og dens mødesteder og forholder os til 

udfordringerne, der ligger i at mødes i en 

Corona-tid  

Det var således udgangspunktet for 

præsentationen af Unikke Mødesteder på 

den årlige møde- og eventmesse i Forum, 

som trods Corona blev gennemført i min-

dre skala, og hvor vi på standen fik gen-

skabt Nordsjællands grønne omgivelser  På 

messen deltog også 5 netværksmedlem-

mer, som fik skabt værdifulde kontakter til 

en række mødeplanlæggere, som forhå-

bentlig kan give forretning, når det igen 

bliver muligt at holde møder  

Mødepauser

I 2020 lancerede VisitNordsjælland koncep-

tet “Mødepauser”, der skal give mødeplan-

læggere idéer til at komme ud af mødelo-

kalet og give inspiration til aktiviteter og 

teambuildingøvelser  Ved at præsentere 

mødestederne i kombination med kul-

tur- og naturoplevelser bliver mødet mere 

attraktivt, og mødedeltagerne får tilført en 

ekstra dimension i form af mindeværdige 

oplevelser, der er med til at iscenesætte 

Nordsjælland som destination på en spæn-

dende måde 

Nye mødeformer

Vi ser, at der fremover vil være behov for at 

kombinere både online og fysiske møder, 

såkaldte hybridmøder, hvor de fysiske 

mødedeltagere sætter andre mødedelta-

gere i stævne via videolink  Det har mange 

af de nordsjællandske mødesteder fokus 

på at imødekomme med de rette tekniske 

faciliteter  Det tilbud har vi hjulpet dem 

med at synliggøre, sammen med budska-

ber om sikkerhed og hygiejne 

Det fysiske møde kan ikke erstattes

Vi har nu alle fået indsigt i fordelene ved at 

mødes online – men samtidig er ulemperne 

ved ikke at kunne se hinanden i øjnene 

blevet særligt tydelige  Brainstorming, 

networking og teambuilding kan svært 

lade sig gøre online, og der vil alt andet lige 

fortsat være et behov for at mødes fysisk  

Nu forstår vi og værdsætter, hvad det fysi-

ske møde kan, på en anden måde  Det er 

nogle af de budskaber, som der bliver sat 

fokus på i kampagneindsatsen for Unikke 

Mødesteder fremover 
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Tak for godt samarbejde
I 2020 har knap 300 virksomheder og organisationer investeret i fælles udvikling og markedsføring 

af Nordsjælland i samarbejde med VisitNordsjælland  Tak for den store tillid og opbakning 

 

Thomas Elong 

Bestyrelsesmedlem

Steen Hasselsriis

Bestyrelsesmedlem

Morten Ulrik Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Annette Sørensen 

Direktør 

Per Frost Henriksen 

Bestyrelsesformand
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VisitNord- 
sjælland i tal
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Resultatopgørelse

1. JANUAR – 31. DECEMBER 2019 2020

Nettoomsætning 12 204 260 11 368 021 

Vareforbrug 2 518 222 2 463 814

Bruttofortjeneste 9.686.038 8.904.207

Andre eksterne omkostninger 2 214 296 1 777 384 

Personaleomkostninger 7 412 712 6 979 877

Resultat af primær drift 59.030 146.946

Finansielle indtægter 883 0 

Finansielle omkostninger 25 258 35 876

Resultat før skat 34.655 111.070

Skat af årets resultat 9 834 26 730

Årets resultat 24.821 84.340

Resultatdisponering:

Overført af årets resultat 24 821 84 340

Årets resultat, disponeret 24.821 84.340
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Ejerkreds, bestyrelse og følgegruppe

VISITNORDSJÆLLAND

Mikkel Aarø-Hansen

Direktør/CEO

Wonderful Copenhagen

Michael Mathiesen

Formand for Kultur- og  

Turismeudvalget  

Helsingør Kommune

Morten Ulrik Jørgensen

Formand for Kultur, Erhverv  

og oplevelsesøkonomi

Gribskov Kommune

Jesper Behrensdorff

Byrådsmedlem

Gribskov Kommune

Thomas Elong

Formand for Erhverv,  

beskæftigelse og turisme 

Hillerød Kommune

Jens Friis Jensen

RUC 

Helsingør Kommune

Steen Hasselriis

Byrådsmedlem

Halsnæs Kommune

Formand Per Frost Henriksen

Formand for Børne- og skoleudvalget  

Fredensborg Kommune

MEDLEMMER AF BESTYRELSEN 2020 FØLGEGRUPPE

Søren Birk-Sørensen 

Fredensborg Kommune

Louise Lonnie  

Burchardt Sørensen 

Gribskov Kommune

Marianne Krawack 

Gribskov Kommune

Vibeke Steen 

Gribskov Kommune

Christell Bente Thielke 

Gribskov Kommune

Inge Ibbi Bak 

Halsnæs Kommune

Christina Papsø Weber 

Helsingør Kommune

Jesper Bech Schmidt 

Helsingør Kommune

Mia Brædstrup-Holm 

Hillerød Kommune

EJERKREDS

Gribskov  

Kommune

Helsingør  

Kommune

Hillerød  

Kommune

Fredensborg  

Kommune

Halsnæs  

Kommune
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Medlemmer af repræsentantskabet

Hillerød Titel Organisation

Erik Helmer Pedersen Direktør C4

Katja Slüter Direktør Hotel Hillerød

Carsten Larsen Direktør FrederiksborgCentret

Thomas Elong
Fmd  Erhverv,  
turisme og beskæftigelse

Hillerød Kommune

Vivi Vøldike Byrådsmedlem Hillerød Kommune

Sara Juel Andersen PR og Kommunikationsansvarlig Frederiksborg Slot

Fredensborg

Per Frost Henriksen Fmd  Børne – og skoleudvalget Fredensborg Kommune

Thomas Jürgensen Bestyrelsesmedlem
Humlebæk 
 Erhvervsforening

Eva Mortensen Direktør Nivå Camping

Lars Søndergaard
Fmd  Borgerservice, arbejds-
marked og erhvervsudvalget

Fredensborg Kommune

Thomas Bendix
Kommunikation og  
markedsføring

Louisiana

Gribskov Titel Organisation

Morten Ulrik Jørgensen
Fmd  Kultur, Erhverv  
og oplevelsesøkonomi

Gribskov Kommune

Jesper Behrensdorff  Byrådsmedlem Gribskov Kommune

Jørgen Simonsen  Byrådsmedlem Gribskov Kommune

Kirsten Rolfsager  Politiker Udpeget af Gribskov Byråd

Keld Lund  Politiker Udpeget af Gribskov Byråd

Ulla Dræbye Politiker Udpeget af Gribskov Byråd

Halsnæs

Steen Hasselriis Byrådsmedlem Halsnæs Kommune

Ulrik Münster-Swendsen Kulturhusleder Gjethuset

Jeppe Ingversen DirekCo Founder Surfcenter Lynæs

Annie Christensen Klubsekretær Asserbo Golf Center

Mette Ingversen Butikschef
Backhaus Brown 
Glassmedjen

Helsingør

Michael Hansen Daglig leder Danhostel Helsingør

Jens Friis Jensen Forsker RUC Udpeget af Helsingør Byråd

Marina Hoffmann Direktør Konventum  

Olav Berntsen Fmd  Hornbæk turistforening Hornbæk

Wonderful Copenhagen

Mikkel Aarø-Hansen Direktør/CEO Wonderful Copenhagen

Direktion

Annette Sørensen Direktør VisitNordsjælland
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