Vinterferie med familien: Masser af oplevelser i Fjordlandet
Når klokken ringer ud, og vinterferien snart begynder, er der mange, der mangler inspiration til oplevelser. I
Roskilde, Lejre og Frederikssund bugner det med børnevenlige oplevelser i den kommende vinterferie.
VisitFjordlandet hjælper dig ud i ferielandet med en ny, stor vinterferieguide.
”Fjordlandets stærke historie og helt særegne rolle i Danmarkshistorien, er én af de oplevelser, som jeg
personligt vil anbefale at dykke ned i sammen med børnene i den kommende vinterferie. Her bliver du ikke
bare klogere på fortiden, men også på dig selv og den tid, du lever i. På Fjordlandets kulturinstitutioner er
den levende historiefortælling omdrejningspunktet, og mange steder har du mulighed for at komme helt
tæt på Danmarks historie og opleve den på egen krop”, fortæller VisitFjordlandets direktør Thomas Kær
Mahler.
-

Tag på detektivjagt gennem fortiden
Hjælp med at opklare vikingernes mysterier på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, find de glemte
dronninger i Roskilde Domkirke, tag på jagt efter de myteomspundne sagnkonger Skjoldungerne på
Lejre Museum eller hjælp med at opklare et mord i Sankt Laurentius Kirkeruin. På hele Danmarks
museum for pop, rock og ungdomskultur, RAGNAROCK, kan I gå på detektivjagt efter rocken.

-

Kom ned i gear i vinterferien
Trænger I til at komme langt fra hverdagen, kan I tage hele familien til yoga på Frederikssund
Museum, Færgegården eller prøve kræfter med at lave æblebrus på Herslev Bryghus. I kan også
tage forbi nogle af Fjordlandets mange gårdbutikker og landbrug, hvor I kommer helt tæt på både
grise, køer, får og høns.
Vil I hygge hjemme med kagebagning, guider Roskilde Museum til kageopskrifter fra 1920. I kan
også tage på fastelavnsbollejagt i Fjordlandet. VisitFjordlandet har samlet en liste over
destinationens bedste.

-

Kom ud i naturen i vinterferien
I Roskilde, Lejre og Frederikssund kan I opleve en mosaik af unikke naturperler, som kan opleves på
gåben og cykel. Oplev fx gravhøje og fortidsminder i Gl. Lejre, tag på jungleagtigt fugleeldorado i
Østdanmarks største regnskov ved Gundsømagle Sø og Naturreservat eller bliv blæst tilbage i tiden,
når I står foran Nordeuropas ældste egetræ i Jægerspris Nordskov, som måske endda spirede helt
tilbage i år 1. Er I friske på et koldt gys, kan I prøve kræfter med vinterbadning – elsker I at fiske, så
er der masser af mulighed for at svinge fiskestangen i Fjordlandet med børnene. VisitFjordlandet
har nemlig håndplukket de allerbedste fiskespots.

Se den fulde vinterferieguide på www.visitfjordlandet.dk/vinter-i-fjordlandet
VisitFjordlandets kampagner i første halvår 2022 er medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

For yderligere information kontakt:
Direktør i Destination Fjordlandet
Thomas Kær Mahler
E: thomas@visitfjordlandet.dk
M: 29 37 11 87

Om Destinaton Fjordlandet:
Destination Fjordlandet blev etableret
1. januar 2021 og har ansvaret for den
fælles udvikling og markedsføring af
turismen i de tre kommuner: Roskilde,
Frederikssund og Lejre.

