AKTIVITETER I OMRÅDET

Et ophold på Kokkedal Slot Copenhagen byder på inspirerende oplevelser i grønne omgivelser – tæt på
badestrande, spændende kunstmuseer og nogle af landets største skove. Slottet er også en naturlig del af
Kongernes Nordsjælland med korte afstand til Kronborg Slot i Helsingør, Frederiksborg Slot i Hillerød samt
Fredensborg Slot. Regionen byder desuden også på mange aktive ferieoplevelser i det grønne, og naturligvis
ligger slottet også ganske tæt på København med storbyens mange attraktioner og forlystelser.
Vores hjælpsomme værter på Slottet står desuden altid til rådighed med ideer til spændende og unikke
oplevelser i regionen.

GOLF
Gæster på Kokkedal Slot Copenhagen har adgang til Kokkedal Golfklubs 18-hullers golfbane, der ligger blot
et tee-slag fra Slottet. Parkbanen med udsigt til kyst og sund ligger på smukt kuperet terræn, og til banen
hører en driving range med boldmaskine og 2 putting greens.
Længden på par-72 banen er 5.923 meter fra den gule tee (for herrer) og 5.019 meter fra rød tee (for damer).
Booking skal ske direkte hos Kokkedal Golfklub.
LØBETURE & VANDRETURE
Med grønne løvskove og Øresundskysten lige udenfor døren er der rige muligheder for aktive
ferieoplevelser tæt på Kokkedal Slot Copenhagen. Stierne er afmærket med forskellige farver, der angiver
længden på løbe- eller vandreturene.
CYKELTURE
På Kokkedal Slot Copenhagen har gæsterne altid adgang til cykler. Blandt de mange udflugtsmuligheder er
Jægersborg Dyrehave, der ligger blot 15 km væk. Her kan du opleve flokke af dyrevildt og de over 100 år
gamle egetræer – og Bakken naturligvis. En cykeltur til Hillerød byder desuden på muligheden for at besøge
Frederiksborg Slot og de smukke renæssancehaver. Fortsættes cykelturen langs skovstierne ved Hillerød,
kan du nå både Esrum Sø og Esrum Kloster. Tag ud i det blå! Du kan jo altid vende tilbage til Kokkedal med
S-toget.
RUNGSTED HAVN & STRAND
Rungsted Havn ligger tæt på Slottet. Her kan du nyde det maritime havnemiljø og stedets mange
restauranter og caféer. Stranden ligger desuden lige ved siden af havnen.
Afstande: 3 km, 5 minutter i bil eller 30 minutter til fods.
SLETTEN HAVN & STRAND
Sletten er et idyllisk gammelt fiskerleje med omkring 130 klassiske fiskerhuse, som alle er omhyggeligt
restaureret. Havneområdet byder på butikker, restaurant, fiskehus og et levende bådeværft. Og tæt på
havnen findes også en lille strand, hvor du kan tage en sval dukkert, inden turen tilbage til Kokkedal.
Afstande: 7 km, 10 minutter i bil, 15 min på cykel eller 60 minutter til fods.
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NORDSJÆLLANDS PERLER
Hornbæk, Liseleje, Gilleleje og Tisvilde – de nordsjællandske kystbyer byder på hyggelig atmosfære og gode,
børnevenlige strande med både livredder og Blå Flag. Her er der også udsigt til den frie natur med skov og
hegn – og unikke seværdigheder som Rudolf Tegners Museum og Skulpturpark.
Afstande: 30-40 km, 30 minutter i bil eller 60 minutter med tog.
HELSINGØR
Den gamle købstad byder på både klassiske attraktioner og helt nye oplevelser. Her kan du besøge Kronborg
Slot, der er UNESCO verdenskulturarv, og det nye M/S Museet for Søfart ved den gamle tørdok. Det nye
søfartsmuseum er tegnet af Bjarke Ingels og er nabo til det nye kulturhus, Kulturværftet. Blandt byens øvrige
attraktioner er Danmarks Tekniske Museum og Øresundsakvariet.
Afstande: 20 km, ca. 15 minutter i bil eller 30 minutter med tog.
KUNSTMUSEER
Kunstelskere kan finde ny inspiration på en række museer i Nordsjælland – blot få kilometer fra Slottet.
Louisiana er en af landets mest besøgte museer og er kendt for sine internationale udstillinger. Gammel
Holtegaard har ligeledes skiftende udstillinger af samtidskunst, og på Nivaagaard, der ligger ganske tæt på
slottet, kan du opleve klassiske samlinger og guldalderkunst.
På Ordrupgaard kan du foruden franske impressionister også opleve møbelarkitekt Finn Juhls private hjem.
Få minutter på cykel fra slottet ligger desuden Rungstedlund, Karen Blixens smukke og romantiske
fødehjem.
Afstande:
Louisiana: 10 km, 10 minutter i bil, 20 minutter i tog.
Gammel Holtegaard: 15 km, 15 minutter i bil, 50 minutter i tog.
Nivaagaard: 5 km, 10 minutter i bil, 30 minutter i bus, 15 min på cykel.
Ordrupgaard: 20 km, 20 minutter i bil, 30 minutter i tog/bus.
Rungstedlund: 6 km, 10 minutter i bil, 30 minutter i bus, 15 minutter på cykel.
UDFLUGTER TIL KØBENHAVN
Med kort rejseafstand til København kan et ophold på Kokkedal Slot Copenhagen naturligvis nemt
kombineres med byens mange fristelser og seværdigheder. Besøg Rosenborg, Amalienborg og tage en tur i
kanalrundfarten. Tilbring aftenen i Nyhavn eller Tivoli – inden turen tilbage til de smukke landlige omgivelser
i Kokkedal.
Afstand: 30 km, ca. 30 minutter i bil eller 40 minutter med tog.
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