
                            

 Lang weekend tur i Kongernes Nordsjælland – 23.-25. September 2017 

 

Dag 1 – lørdag d 23. september 

Kl. 09.30  Autohallen, Grønholtvej 16      Morgenmad 

    

Kl. 10.20  Afgang mod Hillerød 

Kl. 11.00  Frederiksborg Slot / Barokhaven     Omvisning 

Frederiksborg Slot ligger smukt på tre små holme i slotssøen i Hillerød. Inden for slottets mure 

venter store kulturelle oplevelser: Frederiksborg Slot blev bygget af Christian 4. i 1600-tallets 

første årtier og er Nordens største renæssanceanlæg. Efter frokost bliver der mulighed for en 

smuttur i Barokhaven, der forfaldt fra slutningen af 1700-tallet men blev genskabt i 1990erne. I 

1996 stod den klar til at blive genåbnet. De laveste plateauer i haven indeholder 

dronningens monogram udformet i tætklippede hække omgivet af kegleformede buksbom.  

Kl. 12.00  Spisestedet Leonora       Frokost 

Kl. 13.30  Afgang mod Frederiksværk 

Kl. 14.30  Krudtværksmuseet       Omvisning & kaffe 

Krudtmøllerne ligger på række i det smukke landskab langs med kanalen, der løber gennem hele 

Frederiksværk, og som i år fejrer 300 året for kanalens åbning. Umiddelbart er det svært at 

begribe, at historien tager sit udgangspunkt i krig, død og ulykke. Ikke desto mindre blev der her 

fremstillet krudt til Danmarks hær og flåde i mere end 200 år. På museet er mange af de gamle 

maskiner bevaret og funktionsdygtige, Vi vil få en levende formidling af mange de emner, der 

knytter sig til fremstillingen af krudt. 

Kl. 15.30  Afgang mod Tisvilde 

Kl. 17.00  Havgaarden Badehotel      Check-in 

Ca. 200 m fra stranden ligger den gamle stråtækte gård Havgården. Den  blev bygget i 1825, 

men blev dog først brugt som pensionat fra 1915. I dag drives den af Pia Søndergaard og hendes 

mand som kursussted og badehotel. For dem der ønsker det, vil der være tid til en tur til 

stranden ad den MEGET stejle strappe – den har 2 platforme med bænke, og udsigten her er 

sublim! 

Kl. 19.00  Aftensmad på Badehotellet 



 

Dag 2 – søndag d 24. september  

Kl. 09.00  Morgenmad på Badehotellet 

Kl. 10.00  Afgang mod Gilleleje 

Kl. 11.00  Nakkehoved Fyr        Kaffe pause 

Kl. 12.00  Kronborg Slot       Omvisning 

Kong Frederik 2.s husholderske, Hofmesterinden Beate Bille, viser gæsterne rundt på Kronborg 
Slot, lige inden kongen ankommer med hele sit følge. Hun sørger for herskabets velbehag, og 
hun forbereder en stor fest på slottet.  

Beate Bille har set lidt af hvert på sin vagt, og det fortæller hun om i en dramatiseret omvisning. 
De besøgende følger med hende rundt på slottet, hvor hun sikrer sig, at slottet stråler til den 
overdådige fest. 

Kl. 13.00  Krone B        Frokost 

Kl. 14.45  Falkoner centeret, Fredensborg     Opvisning 

Falkejagten er en mere end 4.000 år gammel kongelig sport. Det er ikke kun falke, men også 
mange andre arter, som har været brugt i en stor del af verden. På Falkonergården vises et rigt 
udsnit af falkonerens rovfugle udfolde sig frit, når de glider få centimeter hen over tilskuernes 
hår toppe . Forestillingen, der varer 1 time, foregår dels indendørs, dels ude i det fri.  

 

Kl. 17.00  Fredensborg Store Kro      Check-in 

Fredensborg Store Kro har en lang og spændende historie bag sig. 
Kroen blev opført i 1723 på befaling fra Kong Frederik IV med det formål at kunne imødekomme 
de royale gæster, som Fredensborg Slot ikke var indrettet til at kunne have boende. 
Op gennem 1800-tallet tiltrak den store, kulturelle personligheder som Søren Kierkegaard og 
datidens kunstneriske elite. 
I dag er den nyeste ejer af Fredensborg Store Kro ingeniør Niels Fennet, der har genopbygget 
kroen med udgangspunkt i Kriegers oprindelige arkitektur men med de moderne faciliteter, 
gæster og rejsende forventer i dag.  

Kl. 19.00  Aftensmad på Fredensborg Store Kro 

    

 

 



  

Dag 3 – mandag d 25. september  

Kl. 09.00  Morgenmad på Fredensborg Store Kro     

Nabo til Fredensborg Store Kro: Fredensborg Slot har særstatus blandt de danske slotte som 

regentparrets mest benyttede residens - efter Amalienborg. Slottet er bygget i barokstil som 

jagtslot for Frederik 4. af arkitekt J.C. Krieger. Byggeriet blev påbegyndt i 1719. Hovedslottet 

blev indviet i 1722 og kirken i 1726. Slottet blev senere ombygget og udvidet under Christian 6., 

Frederik 5. og Dronning Juliane Marie af arkitekterne Nicolai Eigtved, L. de Thurah og C.F. 

Harsdorff.  I dag danner det ofte rammen om større officielle statsbesøg og familiebegivenheder 

i kongefamilien. Slottet er desværre IKKE åbent for offentligheden i september. Men det kan da 

nydes ude fra! 

Slotshaven er et af Danmarks største historiske haveanlæg. De lange lige alléer, der udgår fra 

slottet i stjerneform, er et træk fra havens oprindelige franske barokstil. 

 

Nærmest slottet er haven reserveret den kongelige familie. Den øvrige slotshave er altid åben, 

og Slotskirken er åben mange af årets søn- og helligdage i forbindelse med gudstjenester. Så, for 

de der har tid og lyst, vil det være en oplagt mulighed at gå en tur i parken! – Dette er dog ikke 

en del af det ’officielle’ program.  

 

 

Vi siger Farvel og TAK for denne gang!   
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https://da.wikipedia.org/wiki/Amalienborg
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