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Foto: Svanholm Storkollektiv

Foto: Herregårdsmuseet Selsø Slot 

Foto: Svanholm Storkollektiv

Foto: Selsø Slot, Camilla Van Deurs 

Foto: Gershøj Havn, Ole Malling

Foto: Gerlevparken

Foto: Svanholm Storkollektiv
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Lyngerupvej 23, 3630 Jægerspris 
Åbningstid: Åben for offentlig 
adgang i dagtimerne 
Entre: Gratis 
gerlevparken.dk

Alternativ transport:
Bus 318 fra Gerlev (Bygaden)

Gerlevparken    

Oplev et væld af smukke roser 
og en imponerende samling af 
træer i Gerlevparken. Gerlevpar-
ken er et park- og naturområde 
på 10 ha, der bl.a. rummer Den 
Danske Træsamling, en samling 
af træer og buske, der naturligt 
er indvandret i Danmark efter 
den sidste istid. Rosensamlinger-
ne omfatter i alt ca. 5.500 plan-
ter, heraf ca. 3.000 af de gamle 
duftrige roser.

Foto: Gerlevparken

Frederikssund Station

Yndige slotte, hyggelige havne, 
vikingespil, et storkollektiv og 
storslået natur finder du i den 
nordligste del af Fjordlandet. 
Indenfor gåafstand fra 
Frederikssund Station kan du 
opleve: 

Frederikssund Vikingeboplads
Et hyggeligt frilandsmuseum 
med små nedgravede vikinge-
huse og et flot langhus. Her kan
 du opleve fem grubehuse og 
et langhus samt en plankevej 
og en anløbsbro. Grubehusene 
er små, halvt nedgravede huse 
med forsænket gulvniveau 
(gruben). De har i vikingetiden 
været brugt som værksteder 
og i nogle tilfælde også som 
midlertidig bolig.

Kalvøvej 26,
3600 Frederikssund 
Åbningstid: Vikingebopladsen er 
et åbent friluftsmuseum og der 
er altid fri adgang til området 
Entre: Gratis
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Lyngerupvej 23, 3630 Jægerspris 
Åbningstid: Åben for offentlig 
adgang i dagtimerne 
Entre: Gratis 
gerlevparken.dk

Alternativ transport:
Bus 318 fra Gerlev (Bygaden)

Herregårdsmuseet Selsø Slot    

Selsø Slot er en herregård fra 1576, der i en lang periode blev glemt og derfor 
på mirakuløs vis nu står næsten præcis som for 200 år siden - uden el, var-
me og vand. I dag er det et eventyrligt museum, hvor du kan tage tage på 
tidsrejse over voldgraven og ind gennem de højloftede baroksal med store 
vægmalerier, originale franske papir-tapeter og italienske stuklofter. Der er 
findelege for de små og en historisk udstilling for de voksne. Forfriskninger kan 
købes i museets café og nydes i slotsgården. 
  
Få fortalt Selsøs historie, mens i følger med én af museets omvisere rundt på 
herregården - de offentlige omvisninger er 4. juli, 18. juli, 1. august og 15. august. 

Andre oplevelser i nærheden:

Naturreservatet Selsø Sø er en af Sjællands mest spændende fuglelokaliteter. 
Et godt udkigspunkt er Selsø Kirke eller fugletårnet ved Møllekrogen

For enden af Lindealléen lige foran museet ligger en info-port for Nationalparken 
Skjoldungernes Land. Få information om området og inspiration til aktiviteter.  
Følg trampesti til fjorden og de smukke udsigtspunkter, Møllekrogen og Skrivernæbbet

Pontoppidanruten er en cykelruten gennem Hornsherred med syv udvalgte 
nedslagspunkter, hvor du kan få fortællinger om Henrik Pontoppidans forfatterskab 
og skildring af området

Selsøvej 30A, 4050 Skibby
Åbningstid: Tirs-søn kl. 11-16 
Entre: Voksne: 60 kr. / Børn (6-17 år): 25 kr.
selsoe.dk

Alternativ transport:
Bus 318 kører til Selsø Kirke fra Frederikssund St. Bus 230R kører mellem Roskilde St. og 
Frederikssund St, hvor du kan stå af i enten Skibby eller Lyngerup og skifte til bus 318.

Foto: Herregårdsmuseet Selsø Slot Foto: Herregårdsmuseet Selsø Slot 
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Alternativ transport:
Bus 223 fra Gershøj Kirke

Gershøj   

 

Oplev landsbyidyl i særklasse 
i Gershøjs hyggelige fiskerleje 
med havn, stejleplads, fritids-
fi skerbåde og lystbåde. Nær 
havnen er en naturlejrplads 
med shelter og bålplads. Du kan 
også tage en gåtur langs den 
afmærkede sti ved kysten. Ved 
Gershøj Strand ligger national-
park-kanoer, som alle kan lånes 
til at få en oplevelse på Roskilde 
Fjord. Her kan du også bade 
fra en lillebitte strand med flot 
udsigt over fjorden. For nyfor-
tolkning af traditionsrige retter 
kan du prøve Gershøj Kro. 
Se gershojkro.dk for åbningstider.

Andre oplevelser i nærheden:

Fjordstien – gå til fods eller tag 
cyklen videre i fjordlandskabet. 

Gershøj Kirke

Book guidede oplevelser til vands hos: 
fjordlandet-outdoor.dk 
outdooradventures.dk

Trehøjevej 47, 4070 Kirke Hyllinge
Åbningstid: Alle dage 
i sommerferien kl. 10-16 
Entre: Voksne (fra 16 år): 120 kr. 
/ Børn (0-16 år): 50 kr.
eghommuseum.dk

Egholm Museum     

Egholm Museum er et privat 
museum, der er over 1000 m2 
stort, og rummer en stor våben-
udstilling samt unikke, historiske 
effekter fra 2. verdenskrig – fra 
rationeringsmærker til kamp-
vogne. Du kan også opleve en 
western-afdeling med bl.a. 
en diligence og en udstoppet 
bisontyr samt antikke våben 
og tilbehør. Der er også en stor 
samling af jagtvåben og tilbe-
hør og ekstraordinære ting som 
gasmasker til heste. 

Andre oplevelser i nærheden:

Egholm skov

Hos Livsstil på Egholm Slot: 
26 spændende butikker samlet et 
sted. Her kan du bla. finde fransk 
nordisk landstil, gamle ting og sager, 
blomster, rideudstyr og brugskunst

Foto: Egholm Museum, Daniel OverbeckFoto: Gershøj, Ole Malling
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Svanholm Storkollektiv       

Svanholm er Danmarks største kollektiv, 85 voksne og 60 børn ejer og driver 
godset i fællesskab. Her har de fællesøkonomi, beslutter ved konsensus og 
producerer lækre, økologiske produkter i fællesskab - og du er mere 
end velkommen.

Besøg også Caféen, hvor du kan spise en lækker frokost, og gårdbutikken, 
hvor du kan købe bla. kød, grøntsager, drikkevarer og Hansens Flødeis, som 
bliver produceret på mælk fra Svanholms køer. Alt er økologisk og hoved-
parten produceret på godset. Pluk-selv jordbær i sæsonen, som normalt 
ligger i juni/juli eller tag på rundvisning i kollektivet - selvfølgelig afsluttet 
med kaffe og Svanholm-is. 

Få en dejlig naturoplevelse på en tur i en af Svanholms skove

Book rundvisninger, shelterplads eller trætelte her

Svanholm Gods 4A, 4050 Skibby
Åbningstid: Alle dage kl. 10-17 
Entre: Gratis 
svanholm.dk

Foto: Svanholm Storkollektiv Foto: Svanholm Storkollektiv


