FJORDLIV & FRIHED - FJORDLANDET
En sejltur, en guidet cykeltur, et økologisk storkollektiv, lidt litteraturhistorie og et par mundfulde
helbredende kildevand. Det er bare nogle af ingredienserne i en heldagsudflugt i Fjordlandet, som tager
dig rundt på Roskilde Fjord og i forfatteren Henrik Pontoppidans Hornsherred.

Program for pressetur 6. – 7. september
•

08.45: Vi møder projektleder Thomas Mahler fra VisitFjordlandet ved hovedindgangen på
Roskilde Station. (Vores bagage bliver kørt ned til DanHostel)
o

Byvandring til Roskilde Havn, hvor vi gør et par stop undervejs herunder ved Roskilde
Domkirke. Roskilde Domkirke er UNESCO verdensarv på grund af sine enestående
arkitektur, og fordi det er her, 39 konger og dronninger er begravet.

•

09.30 Ankomst til Roskilde Havn – M/S Svanen.

•

09.30 – 19.30 Afgang fra Roskilde med den hyggelige rutebåd M/S Svanen – en enestående
mulighed for at opleve Nationalpark Skjoldungernes Land fra vandsiden. Efter det første
vuggende stræk er der landgang ved Møllekrogen, hvor cykler står klar til næste etape med
Selsø Slot som første stop på ruten. Ankomst til Møllekrogen kl. 11.00.
o

Vi får serveret en brunch på båden.
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•

11.00 – 17:45 Guidet cykeltur på Hornsherred: www.bikerent.dk/
o

Fra Sønderbys gadekær gennem Østskoven og videre til Østby, hvor forfatteren Henrik
Pontoppidan (1857-1943) i mange år boede med sin familie. Området har sat sig spor i
hans forfatterskab, og der bliver tid til en litterær smagsprøve, før cykelturen går
videre til det historiske storkollektiv Svanholm med bl.a. rundvisning og økologiske
specialiteter på programmet.
Sidste stop inden sejlturen tilbage er Gershøj ved fjorden med kro, strand og kildevand
af den helbredende slags. Forventet ankomst ved Gershøj Kro kl. 17.45

Highlights på cykelturen:

•

o

Selsø Slot - den glemte herregård. Eventyrlig barokherregård, der i 144 år stod gemt
og glemt, efter den sidste adelige beboer døde i 1829, og som nu er vakt til live igen.
www.selsoe.dk

o

Svanholm Storkollektiv har været økologisk fællesskab siden 1978 Storkollektivet
Svanholm ligger i det naturskønne Hornsherred 55 kilometer fra København.
www.svanholm.dk

18.15 – 19.30 Afgang fra Gershøj Havn rutebåd M/S Svanen.
o

•

Vi spiser aftensmad ombord på M/S Svanen, mens vi sejler tilbage til Roskilde Havn.

19.30 – ankomst til Roskilde Havn
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•

20.00 – Check in DanHostel Roskilde

o Lige midt på Roskilde Havn ligger et af landets nyere vandrerhjem; Danhostel Roskilde,

som byder på overnatninger, hvor du kan kombinere et dejligt hostelophold med et besøg
på det nærliggende Vikingeskibsmuseum.

•

08.00 – 09.00: Morgenmad på DanHostel mellem 08.00 og 09.00.

•

09.30 – 12.30: Kajaktur fra Roskilde Havn – ”Nationalpark Kayaking”
o

Indhold: Nationalpark kajaktur – en tur på 3 timer i Nationalpark Skjoldungernes Land
med fokus på naturoplevelser, fællesskab og dyrelivet, alt sammen på Roskilde Fjord,
som udgør 1/3 af nationalparken.
Der vil blive rig mulighed for at opleve naturen, og I vil i løbet af turen opleve både
horisonten, himlen, fjorden, skoven og de vidunderlige bølgende marker og høje, der
ligger lige for fødderne af jer. I vil opleve, hvordan alle sanserne stimuleres af fjordens
lyde, dufte og smukke farver: www.fjordlandet-outdoor.dk/
Undervejs vil der være en pause, hvor vi spiser en frokost.

Efter en kort velkomst og introduktion til turen starter vi med et minikursus i kajakroning, så vi er
sikre på, at alle har den fornødne viden til at komme godt afsted og hjem igen. Når alle føler sig godt
tilpas, drager vi afsted for at opleve nationalparken fra vandsiden. Ruten planlægger vi efter vejr og
vind på dagen.
Sværhedsgrad: 2 ud af 5 – turen er for den, der ikke har prøvet det før, eller den, der ønsker en god og
sikker oplevelse.
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•

13:00 Presseturen er slut – der kan arrangeres kørsel fra Roskilde Havn til Roskilde Station.

Kontaktperson: Thomas Mahler, VisitFjordlandet: +29 37 11 87, thomas@visitfjordlandet.dk
Mere info:
www.nationalparkskjoldungernesland.dk
www.visitfjordlandet.dk

https://www.youtube.com/watch?v=w3Madmq1pJk&t=6s
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