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Roskilde Station

I domkirkebyen, Roskilde, kan du opleve verdensarv, vikinger og nordens 
største musikfestival. I gåafstand fra stationen finder du følgende oplevelser:

Roskilde Domkirke
Mød 40 af Danmarks konger og dronninger som ligger begravet 
i smukke kapeller og mørke krypter. Hør dragen brøle eller find roen 
under de høje hvælv. Domkirken er en tidsrejse gennem 800 år og på 
UNESCO’s Verdensarvsliste. 

Domkirkepladsen 3, 4000 Roskilde
Åbningstid: Man-lør kl. 10-18 / søn kl. 10-13. Tjek op på åbningstider, da kirken også 
fungerer som folkekirke og er lukket for besøgende i forbindelse med vielser, begravelser m.m
Entre:  Voksne 60 kr. / Børn (0-17 år) Gratis / Pensionister og studerende: 40 DKK
roskildedomkirke.dk

Roskilde Museum
På Roskilde Museum kan du opleve fortællingen om byen og egnens 
kulturhistorie set gennem unikke arkæologiske fund og spændende nyere 
genstande. 

Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde
Åbningstid: Man-søn kl. 10-16 / *ons kl. 10-21
Entre:  Voksne 75 kr. / Børn (7-14 år): 35 kr.
roskildemuseum.dk

Roskilde Kloster
Roskilde Kloster er det første adelige jomfrukloster i Danmark. 
Kom med på en af de spændende sommerrundvisninger i skolernes 
sommerferie.

Sankt Peders Stræde 8E, 4000 Roskilde
roskildekloster.dk

Sankt Laurentius
Gå på opdagelse under byens centrale torv i den unikke og skjulte kirkeruin, 
der tager dig tilbage til den tidligste middelalder og fortæller om stedets før-
ste 500 år. Tag turen videre til de næste 500 år, op ad snoede trapper i det 
gamle kirketårn, som har været både fængsel, rådhustårn og udkigspost for 
byens vægter. På toppen bliver du belønnet med byens bedste udkig. 

Stændertorvet, 4000 Roskilde
Åbningstid: Tirs-søn kl. 11-15 
Entre: Voksne 40 kr.
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Vikingeskibsmuseet

Med bølgernes brus i ørene og duften af tjære og frisk træ i næsen er 
Vikingeskibsmuseet et oplagt besøg for alle med bare lidt vikingeblod i årene. 
Som det eneste sted i verden kan I her gå direkte fra oplevelsen af fortidens 
skibe og ud på bådeværftet og se et vikingeskib blive til. I kan endda gå 
ombord i vikingeskibene - og ro ud på havet, som vikingerne gjorde det. 
Besøg også Cafe Knarr og spis ny nordisk Vikingemad. 

Andre oplevelser i nærheden:

Roskilde Oplevelseshavn - Udforsk livet i fjorden 
med net eller find aktiviteter i nationalparkporten.

Sejl en tur ud på Roskilde Fjord med M/S Sagafjord 
og nyd en lækker frokost undervejs.

Oplev den idylliske, gamle fiskerlandsby Sankt Jørgensbjerg, 
som du finder lige ved havnen. Gå fx ad Kirkebakken til 
Sankt Jørgensbjerg kirke.

Se de mange sjove og spændende aktiviteter 
på Vikingeskibsmuseet hele sommeren. 

Vindeboder 12, 4000 Roskilde 
Åbningstid: Alle dage kl. 10-17 
Entre: Voksne: 150 kr. / Børn (under 18 år) Gratis / Årskort: 170 kr.

Alternativ transport:
Roskilde Station – og busholdeplads.
Bus 207 – går gennem hele den sydlige del af Nationalpark Skjoldungernes Land.
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RAGNAROCK/Musicon 

På ’RAGNAROCK – museet for 
pop, rock og ungdomskultur’ kan 
du gå på opdagelse i museets 
nye særudstilling ’Smattens 
Magi – 50 års aftryk af Roskilde 
Festival’ og genopleve magien 
ved musikken, frivilligheden og 
Smatten. Museet tilbyder op-
levelser på tværs af musiksmag 
og generationer. RAGNAROCK 
ligger i Musicon, Roskildes nye 
kreative bydel, hvor du kan blive 
forført af kunst, lys og lyd.

Andre oplevelser i nærheden:
I bydelen Musicon med hyggelige 
små butikker og cafeer i container-
striben, arbejdende kunstnere og 
udstillinger i Kunstsmedjen, en stor 
skaterpark for både børn og voksne 
og meget andet.

Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde 
Åbningstid: Tirs-søn kl. 10-17 / *ons kl. 10-21 
Entre: Voksne: 110 kr. /
Børn (under 18 år) Gratis.
museumragnarock.dk

Alternativ transport: 
Bus 202A fra Teknisk Skole, 
HTX (Maglelunden)

Ledreborg Allé 2D, 4320 Lejre 
Åbningstid: Slotsparken – alle dage kl. 11-16 
Entre: 25. kr. til Slotsparken
ledreborg.dk

Alternativ transport:
Lejre Station / Bus 233 
– med stop ved slotsparken.

Ledreborg Slot 

For enden af Danmarks længste 
allé ligger Ledreborg Slot. Slottet 
blev bygget i 1740 af Lensgreve 
Johan Ludvig Holstein-Ledre-
borg, og den nuværende ejer er 
ottende generation. Ledreborg 
Slot er et af Danmarks fineste 
eksempler på bygnings- og 
landskabsarkitektur fra det 18. 
århundrede.  I sommerhalvåret 
kan du komme på rundvisninger 
på Ledreborg Slot, og se kirken, 
de smukke sale og fangehullet. 
Alle er også velkomne i Slots-
parken, hvor du kan se det 
imponerende barokanlæg eller 
travetur i de omkringliggende 
skove.
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Sagnlandet Lejre 

Sagnlandet Lejre er et enestående udflugtsmål for hele familien med 
huse og arbejdende værksteder fra bl.a. jernalder, vikingetid og 1800-tallet. 
Det er nemt at få en hel dag til at gå med at sejle på søen i udhulede 
træbåde, hugge med økse som i gamle dage, male mel og se gamle hus-
dyrsracer. Kom indenfor i rekonstruktionen af Danmarks største Vikingehal, 
Kongehallen, som med sin længde på over 60 meter er et imponerende syn. 

Andre oplevelser i nærheden:

Gå på Kongehalsvejen fra Kongehallen i Sagnlandet Lejre til 
stedet hvor den oprindelige vikingehal blev fundet ved Lejre Museum. 
Stien er afmærket med ornamenterede vikingepæle.

Restaurant Herthadalen har bæredygtighed og nærhed i centrum,
og laver mad med stor kærlighed til lokale råvarer, kvalitet og økologi. 

Istidsruten er en cykelrute gennem hele det vestsjællandske istidslandskab. 
Undervejs finder du fortællinger om, hvordan is og smeltevand formede 
landskabet.

Skjoldungestierne snor sig ud og ind gennem det historiske landskab, 
forbi en række af de vigtigste udflugtsmål i nationalparken.

Slangealleen 2, 4320 Lejre 
Åbningstid: Alle dage i sommerferien kl. 10-17 
Entre: Voksne (+12 år): 175 kr. / Barn (3-11 år): 115 kr. / * entrebilletter gælder som årskort
sagnlandet.dk 

Alternativ transport:
Lejre Station
Bus 233 – går i sommersæsonen fra Sagnlandet og til Lejre Station.

Foto: Sagnlandet Lejre Foto: Sagnlandet Lejre



Lejre Museum  

Lejre Museum ligger i Gl. Lejre, hvor Danmarks første vikingekongeslægt, 
Skjoldungerne, regerede. Museet rummer opsigtsvækkende fund fra 
vikingetiden, som bla. den unikke Odin-figur, og landskabet byder på 
monumentale skibssætninger og gravhøje. Det er også i bakkerne omkring 
museet, at resterne af Danmarks største kongehal er fundet. 

Andre oplevelser i nærheden:

Skjoldungestierne snor sig ud og ind gennem det historiske landskab, 
forbi en række af de vigtigste udflugtsmål i nationalparken.

Gudernes Stræde vandrerute er opkaldt efter Martin A. Hansens essay 
af samme navn. I Gl. Lejre er en rundtur på ca. 6 km.

Shelter- og bålplads i den gamle grusgrav.

Ravnshøj dyst: Omridset af endnu en skibssætning: Ravnshøj Dyst er nu synligt 
og opfordrer til leg på de træblokke, der nænsomt markerer omridset.

Midt i landsbyen Gl. Lejre ligger Gl. Kongsgaard, et bevaret stuehus fra en 
gammel gård bygget 1740.

Orehøjvej 4B, 4320 Lejre 
Åbningstid: Tirs-søn kl. 11-16 
Entre: Voksne 60 kr. / Børn (0-17 år): Gratis 
lejremuseum.dk

Alternativ transport:
Lejre Station
Bus 207 – går gennem hele den sydlige del af Nationalpark Skjoldungernes Land.
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Herslev Bryghus 

Herslev Bryghus er et økologisk gårdbryggeri i den idylliske landsby Herslev. 
Herslev Bryghus er et af Danmarks få gårdbryggerier; det vil sige, at kornet til 
øllet dyrkes på markerne omkring bryggeriet. Øllet bliver serveret helt frisk fra 
tank i gårdbutikken, hvor du også kan smage på Fjordlandet i både i hjemme-
bag, økologisk kød og sæsongrøntsager. Besøg også deres Tap Room & Café 
med snacks, frokostretter, sandwiches, søde sager samt kolde og varme drikke. 

Andre oplevelser i nærheden:

Lejre Vandsport: I sommerperioden er det muligt at prøve kræfter med 
nogle af klubbens vandaktiviteter, hvor familier kan mødes på tværs for 
at dyrke det aktive fælleskab i det blå rum.

Book ture med Bike Tours fx en guidet oplevelsestur start/slut fra 
Herslev Bryghus med fortælling eller en aktiv tur med guide på MTB-spor. 
spor i Boserup skov. Se mere på www.bike-tours.dk.

Herslev strand har blåt flag og er en børnevenlig strand med groft sand, 
græs og lavt vand. Her finder du en af de bedste badebroer i nationalparken, 
fodboldbaner, gynger og en hyggelig shelterplads.  

Kattingevej 16, 4000 Roskilde 
Åbningstid: Ons-søn kl. 12-18 
herslevbryghus.dk

Alternativ transport:
Bus 207 – går gennem hele den sydlige del af Nationalpark Skjoldungernes Land. 
Både til Lejre Station og til Roskilde Station.

Foto: Herslev Bryghus Foto: Herslev Bryghus


