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DRAGSHOLM SLOT – RELAIS & CHÂTEAUX
Dragsholm Allé · 4534 Hørve · +45 5965 3300 · www.dragsholm-slot.dk

Istidslandskabet, der omgiver slottet, giver alle muligheder for cykelture til alle temperamenter i den 
smukkeste natur. Ønsker I at tage turen på turcykel, racercykel eller mountainbike, så byder området 
omkring Dragsholm Slot på et væld af muligheder og oplevelser. Landskabet er smukt og varieret, og 
udflugtsmålene er mange.

PÅ TURCYKEL
Tag på tur i Geoparkens natur- og kultur-landskab. Med udgangspunkt i Dragsholm Slot har du alle 
muligheder på hånden; den kuperede tur over Bjergene, kystruten til Ordrup og den flade oplevelses-
tur på Lammefjordsstien. Der er ligeledes rige muligheder for at krydre cykelturen med kulturoplevel-
ser, gallerier og Geopark. Læs mere herunder, eller benyt den interaktive skærm i receptionen: 
Visit Odsherred, Cykling  /  Visit Odsherred, Syv Cykelruter  /  Friluftguiden, Cykelruter

PÅ RACERCYKEL
Odsherred benyttes flittigt af eliteryttere til træningspas. Det kuperede terræn byder på rigeligt med 
både udfordringer og smukke landskaber. Prøv kræfter med Tour de France-ruten, som i 2021 stræk-
ker sig fra Roskilde til bakkelandskabet i Odsherred og videre forbi Kalundborg. Læs mere herunder 
eller benyt den interaktive skærm i receptionen: 
Visit Odsherred, Cykling  /  Tour de France 2022  /  Friluftguiden, Cykelruter

PÅ MOUNTAINBIKE
Mountainbikesporene i Kårup skov kun 4 km fra Dragsholm Slot byder på gode udfordringer for ryt-
tere på alle niveauer. Se ruterne her: 
MTB i Kårup

CYKLING

MICHELIN
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https://www.dragsholm-slot.dk/
https://www.visitodsherred.dk/danmark/sjaelland/odsherred/oplev/aktiv-ferie/cykelruter
https://www.visitodsherred.dk/danmark/sjaelland/odsherred/oplev/aktiv-ferie/cykelruter/digitale-cykelruter
http://friluftsguiden.dk/?activity=cykling&ad=lokale&action=trail#55
https://www.visitodsherred.dk/danmark/sjaelland/odsherred/oplev/aktiv-ferie/cykelruter
https://www.visitodsherred.dk/danmark/sjaelland/odsherred/det-sker/tour-de-france-2022-2-etape
http://friluftsguiden.dk/?activity=cykling&ad=lokale&action=trail#55
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2016/jul/vsj_mtb-i-kaarup-skov/
https://www.relaischateaux.com/us/denmark/dragsholm-slot-horve
https://guide.michelin.com/en/zealand/horve/restaurant/dragsholm-slot-gourmet
https://www.dragsholm-slot.dk/
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MICHELIN

VIN
Vinene i Odsherred og på Røsnæs hører til blandt landets bedste bud på Dansk vin. I slottets nærom-
råde findes prisbelønnede vingårde som alle er værd at besøge.

VINTUR I ODSHERRED   
Besøg en af vores lokale producenter, og få et indblik i arbejdet med dansk vin. Eller tag på en dagstur 
rundt i vinområdet. Start for eksempel turen rundt hos Ørnberg Vin i Lumsås 30 km fra slottet og 
fortsæt langs kysten tilbage til Vejrhøj Vingård en god km nord for slottet og slut af med et besøg hos 
Dyrehøj Vingård på Røsnæs 35 km fra Dragsholm Slot. Læs mere om: 
Lokale vine  /  Rutebeskrivelse

Besøg vingårdenes hjemmesider og find flere informationer om mulighederne for et besøg:
Ørnberg  /  Vejrhøj  /  Dyrehøj Vingaard

URTER
I parken, i skoven og langs stranden foruden i vores urtehave lige nedenfor Bastionen finder du alle de 
urter, vi gør brug af i slottets køkkener.

URTER I URTEHAVEN 
Slottets urtehave rummer et væld af nordiske urter, som vi gør brug af i køkkenerne på slottet og 
serverer i både Gourmet, Bistro og Madbar. Læs mere om urtehaven og tag denne oversigt med i 
urtehaven, og lær urterne at kende.

VILDE URTER
I parken, skoven og langs stranden sanker vi hver dag urter til slottets køkkener. Vi samarbejder med 
Jørgen Stoltz, som på sin hjemmeside giver råd og vejledning nok til en urtevandringpå egen hånd. Du 
kan både finde en god vejledning til urter i skoven og til urter på stranden. 

FØDEVARER
Odsherred bugner af gode fødevarer. Udgangspunktet for vores arbejde i køkkenerne er Lammefjor-
den, som slottets baron, Georg Frederik Zytphen Adeler inddæmmede fra 1873. Midt på Lammefjor-
den – i Fårevejle Stationsby – ligger UNESCO Geopark Odsherreds besøgsmark, hvor du kan opleve 
mange af de grøntsager, som dyrkes på Lammefjorden. 

BESØGSMARKEN OG LAMMEFJORDSRUTEN
Geoparken har lavet en oplevelsesrute på 10 km, som fint kan opleves på cykel eller til fods fra slottet. 
Ruten ligger kun et par km. fra slottet og byder foruden besøgsmarken på dyndhuller, skallebanker og 
fortællinger om Lammefjorden. Læs mere om besøgsmark og historier på geoparkens hjemmeside 
og find en beskrivelse af oplevelsesruten.

GASTRONOMI
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https://www.dragsholm-slot.dk/
https://www.relaischateaux.com/us/denmark/dragsholm-slot-horve
https://guide.michelin.com/en/zealand/horve/restaurant/dragsholm-slot-gourmet
https://odsherredvine.dk/
http://friluftsguiden.dk/?activity=cykling&ad=lokale&action=trail#55
http://www.oernberg-vin.dk/
https://vejrhoj.dk/
https://dyrehoj-vingaard.dk/
https://www.dragsholm-slot.dk/gastronomi/urtehaven
https://www.dragsholm-slot.dk/filer/pdf/gastronomi_urtehaven.pdf
https://silvadanica.dk/skov-eng-og-mark
https://silvadanica.dk/strand-og-kyst
https://geoparkodsherred.dk/odsherred/besoegsmark-oplevelsesrute/
https://geoparkodsherred.dk/odsherred/kulturhistorie/
https://geoparkodsherred.dk/wp-content/uploads/2019/09/besoegsmark_oplevelses_folder_kort-1.jpg_til_web-1.jpg
https://www.dragsholm-slot.dk/
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Med Dragsholm Slot som udgangspunkt kan du spille på nogle af landets smukkeste golfbaner. Det 
kuperede landskab, der omgiver slottet, byder inden for en kort radius fra Dragsholm Slot på ikke 
mindre end fem gode golfbaner. 

Se Visit Odsherreds beskrivelser af golfklubberne på deres hjemmeside eller på den interaktive in-
foskærm i receptionen. Få mere information om den enkelte golfklub og muligheder for green fee 
herunder:

DRAGSHOLM GOLF CLUB
Dragsholm Golf Club ligger blot et par kilometer fra Dragsholm Slot og råder over en 18-hullers me-
sterskabsbane foruden en 9-hullers bane. Banerne er anlagt i det kuperede terræn under Vejrhøjbuen 
og byder på god golf og smuk udsigt.

ODSHERRED GOLF 
Odsherred Golf ved Højby tilbyder en 18-hullers og en 9-hullers bane.

MENSALGÅRD GOLF
Mensalgård Golf ligeledes ved Højby tilbyder en 9-hullers bane.

HOLBÆK GOLFKLUB 
Holbæk Golfklubs 18-hullers bane er smukt anlagt ud til Holbæk Fjord.

KALUNDBORG GOLFKLUB
Kalundborg Golfklub tilbyder en 18-hullers bane i et herligt kuperet terræn på Røsnæs, hvorfra der 
mod syd er udsigt til Kalundborg Fjord og mod nord til Sejerøbugten.

GOLF
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https://www.dragsholm-slot.dk/
https://www.relaischateaux.com/us/denmark/dragsholm-slot-horve
https://guide.michelin.com/en/zealand/horve/restaurant/dragsholm-slot-gourmet
https://www.visitodsherred.dk/danmark/sjaelland/odsherred/oplev/aktiv-ferie/golf
https://www.dragsholmgolfclub.dk/
https://www.odsherredgolf.dk/
https://www.mensalgaardgolfklub.dk/
https://holbakgolfklub.dk/
https://holbakgolfklub.dk/
https://www.dragsholm-slot.dk/
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Odsherred er på sin 160 km lange kystlinje beriget med nogle af landets bedste badestrande. De 
findes langs Sejerø Bugt, ud til Kattegat og ud til Isefjord. Inden for ganske kort afstand til Dragsholm 
Slot ligger flere gode strande, som vi lister i det nedenstående. Visit Odsherred har gode beskrivelser 
af alle Odsherreds strande. Vandkvaliteten på de mere end 30 strande kontrolleres dagligt og kom-
munikeres med flaget ”Kyst og Strand”, som I kan læse mere om i linket under navnet.

SANDDOBBERNE
Lige vest for slottet findes Sanddobberne, som I nemt når til ad markvejen, der starter ved porten i 
Godsboligen. Der er også en parkeringsplads nede ved stranden på Kalundborgvej 28. Sanddobberne 
er en smuk strand med relativt lavt vand og en flot udsigt til Nekselø.

VRAGET
Vraget hænger sammen med Sanddobberne og har en god parkeringsplads ud til Vindekilde Strand-
vej og er en herlig strand med klitter ud mod Nekselø Bugt.

GUDMINDRUP STRAND
Gudmindrup Strand ligger ud mod Sejerø Bugt og er serviceret af et bemandet livreddertårn. Den er 
flere gange kåret som landets bedste og ligger ca. 20 minutters kørsel fra slottet.

STRANDE
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https://www.dragsholm-slot.dk/
https://www.relaischateaux.com/us/denmark/dragsholm-slot-horve
https://guide.michelin.com/en/zealand/horve/restaurant/dragsholm-slot-gourmet
https://www.visitodsherred.dk/danmark/sjaelland/odsherred/oplev/strande
https://www.odsherred.dk/borger/kultur-og-fritid/ud-i-naturen/kyst-og-strand
https://www.visitodsherred.dk/odsherred/planlaeg-din-tur/sanddobberne-strand-gdk757715
https://www.visitodsherred.dk/odsherred/planlaeg-din-tur/vraget-strand-gdk757696
https://www.visitodsherred.dk/odsherred/planlaeg-din-tur/gudmindrup-strand-gdk757688
https://www.dragsholm-slot.dk/
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Landskabet omkring Dragsholm Slot er anerkendt af UNESCO som Geopark og byder på natur- og 
kultur-oplevelser af højeste kaliber. Rundt i området finder du mere end 300 km vandreruter. Her har 
vi samlet en lille håndfuld af de allerbedste ture. På Visit Odsherreds sider kan I læse meget mere 
om de mange vandreruter. Hos Friluftsguiden kan I finde kortbeskrivelser af mange ruter. Se også 
Geopark Odsherreds 12 highlights. De ligger alle på fantastiske vandreruter.
 
360 GRADERS UDSIGT
Dragsholm - Vejrhøj - Dragsholm - en knap 10 km lang tur til Vejrhøj 121 meter over havet og retur. 
Turen byder på spektakulære udsigter over Lammefjorden og Sejerøbugten og går også forbi stran-
den Sanddobberne.  Download evt. Geopark Odsherreds app og få 25.000 års historie med på turen. 
På vej til Vejrhøj er det muligt at se mindestedet for Baron Georg Frederik Otto Zytphen-Adeler af 
Dragsholm Slot, som tog initiativet til inddæmningen.

 HØJDERYGSTIEN 
En unik kombination af landskab og historie. Den 7 kilometer lange sti er en vandring gennem tiden 
forbi bronzealder-gravhøje og storslåede udsigter over Sejerø Bugt og Lammefjorden.
Se mere i Visit Odsherreds folder.
 
ORDRUP NÆS   
Den smukke halvø Ordrup Næs kun fem km. fra Dragsholm Slot strækker sig ud i havet på smukkeste 
vis. Læs mere her i Geopark Odsherreds folder.

VANDRING
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https://www.dragsholm-slot.dk/
https://www.relaischateaux.com/us/denmark/dragsholm-slot-horve
https://guide.michelin.com/en/zealand/horve/restaurant/dragsholm-slot-gourmet
https://www.dragsholm-slot.dk/
https://www.visitodsherred.dk/danmark/sjaelland/odsherred/oplev/aktiv-ferie/vandreruter
http://friluftsguiden.dk/?action=trail&remove=cykling
https://geoparkodsherred.dk/wp-content/uploads/2020/04/F%C3%A6rdig-til-tryk.pdf
https://geoparkodsherred.dk/odsherred/rejs-i-tiden-med-vores-app/
https://www.visitodsherred.dk/sites/visitodsherred.com/files/2019-09/hoejderygstien_folder.pdf
https://geoparkodsherred.dk/odsherred/ordrup-naes/


DRAGSHOLM SLOT – RELAIS & CHÂTEAUX
Dragsholm Allé · 4534 Hørve · +45 5965 3300 · www.dragsholm-slot.dk

MICHELIN

Dragsholm Slot ligger billedskønt ud til Sejerøbugten, hvor solen hen over sommeren forsvinder i 
havet ved siden af den mindste af bugtens øer – Nekselø på godt 2 km2. Længere ud i bugten ligger 
Sejerø på godt 12 km2. Begge øer nås med færge fra Havnsø og er fantastiske udflugtsmål.

NEKSELØ
Nekselø er en naturskøn og fredet perle af en ø, skabt under istiden og som skabt til en god picnic og 
vandretur. Øen nås på 20 minutter fra Havnsø, hvor der er regelmæssig færgefart til øen. Læs mere 
og se afgangstider for færgen.

SEJERØ
En times færgeoverfart fra Havnsø og I når til Sejerø, der ligesom Nekselø er randmorænebakker fra 
istiden. Øen er 12 km. lang og begunstiget med mange solskinstimer over det kuperede landskab og 
de mange små strande. Se mere om øen, og find informationer om færgeoverfarten.

ØERNE I SEJERØBUGTEN
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https://www.dragsholm-slot.dk/
https://www.relaischateaux.com/us/denmark/dragsholm-slot-horve
https://guide.michelin.com/en/zealand/horve/restaurant/dragsholm-slot-gourmet
http://www.nexeloe.dk/
https://www.visitodsherred.dk/danmark/sjaelland/odsherred/oplev/natur/sejeroe
https://www.dragsholm-slot.dk/

