
Forårstræf Øst - Nordsjælland 13. – 14. maj 2023 

 

 

 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland, som omfatter en del af Nordsjælland, er et 

meget smukt område med skov og søer. Området har megen historie, som blandt andet 

ses på kongelige slotte, borge, Esrum Kloster og ikke mindst den gamle købstad 

Helsingør. Byen ligger ved den smalleste del af Øresund, for at Kronborg kunne 

kontrollere trafikken på Øresund. 

 

 Sauntehus Slotshotel 

Midt i området ligger Sauntehus Slotshotel, hvor det er planen vores base skal være.  

Er der Morganister, som ønsker at komme dagen før – fredag den 12. maj, vil der være 

arrangeret værelse og middag på Sauntehus. 

Program: 

Lørdag den 13. maj 

 

Vi mødes kl. 10.30 på P-pladsen ved Kronborg Slot (med betaling max. 4 timer).  

Kl. 11.00 skal vi besøge M/S Museet for Søfart. Museet er bygget i tørdokken af det 

nedlukkede Helsingør værft som i perioden 1882 til 1983 var et af Danmarks største 

skibsværfter. 

Søfartsmuseet er egentlig 100 år gammelt, da det lå på Kronborg Slot indtil det blev 

åbnet i den særprægede bygning med tørdokken i 1993. 

 



 M/S Museet for Søfart – tørdok 

Efter besøget er der frokost på restaurant Kadetten på Kronborg eller en restaurant på 

værftet. 

Efter frokost skal vi ud og køre på små veje og lander ca. kl. 15.30 i Dronningmølle, for 

en forfriskning på Traktørstedet ”Sørens Cafe”. Caféen ligger ved Rudolph Tegners 

Museum & Skulpturpark, der ligger i ”Rusland” et 250 hektar smukt bakket og fredet 

landskab. Der er mulighed for gå rundt i parken og se på skulpturerne. Det lille 

indendørs museum lukker kl. 16.00. 

 

 Skulptur park 

Når vi er færdig i Dronningmølle, køres der af Marguerit ruter tilbage til hotellet, hvor 

vi satser på at være senest kl. 17.00. 

Om aften på hotellet får vi velkomstdrink og en 3 retter menu.  

Der kan komme ændring til hotel, da det først kan reserveres, når der foreligger en 

endelig beskæftigelse. 



 

 

 

Søndag den 14. maj 

Udtjekning og afgang fra Hotellet kl. 09.30. Vi kører igen af små vej, igennem Gribskov 

og landsbyer, hvor man kan glæde sig over hvor smukt og velholdt alt er.  

Vi ankommer ca. kl. 10.30 til parkeringspladsen ved Frederiksborg Slot. 

Slottets første del blev bygget i 1560 af Kong Frederik 2. Hans søn Christian 4., rev 

imidlertid det meste ned og byggede et nyt slot, der stod færdig i 1625 og opført i 

hollandsk renæssancestil. 

 

    Frederiksborg slot  

 

Efter besigtigelse af et fantastisk smukt slot kl. ca. 13.00, går vi til Spisestedet Leonora, 

der ligger i en af slottet gamle stalde fra 1600 tallet. Vi får serveret stedets 

frokostanretning. 

Når er frokosten er færdig slutter træffet. 

 

 Pris pr. bil (2personer): 3.800 kr. 

 Pris pr. bil (1 person):  2.190 kr. 

 

Prisen inkluderer overnatning i dobbelt/enkelt værelse fra lørdag til søndag, 3 retters 

menu, morgenmad, 2 frokoster, forfriskning i Dronningmølle, samt adgang til 

Søfartsmuseet og Frederiksborg Slot. Drikkevarer er ikke inkluderet. 

 

 



 

Ekstra overnatning fra fredag den 12. maj til lørdag: 

Vi er også velkommen til at ankomme fredag, hvor Sauntehus tilbyder en ”lille pakke”, 

som ud over dobbelt/enkelt værelse inkluderer morgenmad og en 2 retters menu. 

 Pris pr. bil (2personer).  2.196 kr. 

 Pris pr. bil (1 person)   1.348 kr. 

 

Forhåndstilmelding – ikke bindende og angivet priser er ca. priser – senest 1. december 

2022 til Børge Nordgaard Hansen; borgenordgaard@gmail.com eller tlf. 40195118 

mailto:borgenordgaard@gmail.com

