
GUIDE TIL DET 

ALLERBEDSTE I OG

OMKRING SKODSBORG



KURHOTEL 

SKODSBORG ER MED 

SIN BELIGGENHED 

DET PERFEKTE 

UDGANGSPUNKT FOR 

OPLEVELSER I DET 

NATURSKØNNE, 

HISTORISKE OMRÅDE 

NORD FOR KØBENHAVN. 

VI GUIDER TIL VORES 

TOP 10 ANBEFALINGER

I NORDSJÆLLAND.

#kurhotelskodsborg  #sommerpaaskodsborg  Skodsborg.dk  



Oplev Kurhotel Skodsborg med sin enestående beliggenhed  
mellem skov og kyst. Tilbring timer i den prisbelønnede 
spa og dyrk sommerformen i moderne fitnessfaciliteter. 
Tag et dyp i Øresund, gå en tur i Dyrehaven, slap af på  
terrassen med et glas vin, nyd en let frokost i The Lobby 
og se frem til en udsøgt middag på Brasserie Carl.  
Mulighederne er uendelige, velkommen på Kurhotel 

Skodsborg – helt enkelt luksuriøst.
 

VI ANBEFALER

•  Nyd lækre spa-treatments hos 
vores professionelle behandlere

•  Tag en tur på vores unikke udendørs Fitness 
track i skoven eller prøv en afslappende yogatime

•  Snup en morgendukkert fra den private badebro 
og bestil tid til SUP board om eftermiddagen

•  Lej et par cykler og kør ud i det blå med en
picnickurv fuld af lækkerier fra vores køkken

•  Udfordre i kongespil, krocket, stigegolf, 
ringspil og boule på plænen foran hotellet  

•  Eller slap af med en bog og et glas 
rosé på tagterrassen eller i te-pavillionen



#1   

RAADVAD

Turen gennem skoven, via SkodsborgRuten langs Mølleåen 
til historiske Raadvad, er en fantastisk naturskøn oplevelse 
på cykel eller gåben. Som tidligere industriby stikker  
Raadvad frem mellem skovens grønne flor. De gamle  
fredede fabriksbygninger, som i sin tid husede en vandmøl-
le og Raadvad Knivfabrik, ligger isoleret og var en del af 
et lille samfund med værksteder, boliger, skole og kro. 

Nyd udsigten over Raadvaddammen og mærk historiens 
vingesus fra den danske industriudvikling. Her havde den 
verdenskendte sølvsmed Georg Jensen sit barndomshjem 
midt i skoven. I dag har en række små virksomheder til 

huse, der alle holder forskellige gamle håndværk i live. 

LOCATION

Raadvad
Raadvad 40

2800 Kongens Lyngby



#2   

EREMITAGESLOTTET

På det højeste punkt på Eremitagesletten, ligger det kon-
gelige lystslot Eremitageslottet yndefuldt, med udsigt til 
Øresund. Jagtslottet, der er fra 1734, fungerede som ram-

men om Christian d. 6.s berømte jagtmiddage. 

Som et pejlemærke i den smukke Dyrehave drager slottet  
og agerer skueplads for det storslåede parforcejagt- 
system. Oplev en imponerende udsigt hele vejen rundt 
om slottet og nyd synet af det åbne landskab og Dyre-
havens vildt. I sommerhalvåret er det muligt at besøge 

slottet på en omvisning.

Parforcejagten blev indført som den enevældige konges 
prangende magtdemonstration og den krævede store og 
særlig anlagte arealer. Parforcejagtlandskabet i Nordsjæl-

land er en del af UNESCO’s Verdensarvsliste. 

LOCATION

Eremitageslottet
Jægersborg Dyrehave
2800 Kongens Lyngby

www.kongeligeslotte.dk

Fo
to

gr
af

 R
ob

er
to

 F
or

tu
na



#3   

ARNE JACOBSENS 
KYSTVEJ

Oplev den verdensberømte Arne Jacobsens ikoniske  
arkitektur på Kystvejen mellem Charlottenlund og Klam-
penborg. Bellevue Strandbad, der er fra 1932, var Arne 
Jacobsens første bygning i det, der senere blev kaldt Den 
Hvide By. Lyt til bølgernes sagte rullen omgivet af de  
billedskønne livreddertårne og bliv henført til en tid med 
bademestre og omklædningskabiner. Kom på rundvisning 
i Bellevue Teatret fra 1936 eller nyd synet af den smukke 

hvide boligrække Bellevista ved siden af  Teatret.

Længere mod syd, ved Skovshoved Havn, ligger Arne  
Jacobsens ikoniske hvide tankstation fra 1937. Den  
karakteristiske paddehat siges at være inspiration til  
“Myre-stolen” fra 1952. Tankstationen er i dag fredet og 

huserer en isbutik.

LOCATION

Bellevue Strand
Strandvejen 340

2930 Klampenborg



#4   

KØBENHAVN

Danmarks smukke hovedstad er fyldt til randen med ufor-
glemmelige oplevelser, fra klassiske seværdigheder som 
Nyhavn, Den Lille Havfrue og Amalienborg til kunst,  

kultur og autentiske bydele. 

Kun 20 minutters kørsel fra Kurhotel Skodsborg venter 
historiske København, hvor shopping og storbyens puls 

indbyder til livlige minder.       

LOCATION

Tag Øresundstoget fra Skodsborg Station 
mod Københavns Hovedbanegård



#5   

BAADFARTEN
Stig ombord på den klassiske bådfart, der siden begynd- 
elsen af 1890’erne har sejlet i rutefart på de fire søer  

Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø. 

Den idylliske natur og de historiske træbåde indbyder til en  
afslappende og maritim oplevelse på vandet, hvor historiske 

bygninger, roere og badegæster glider forbi.

LOCATION

Sorgenfrivej 23
2800 Kongens Lyngby
www.baadfarten.dk



#6   

KAREN BLIXEN 
MUSEET

”Jeg tror, man må opleve noget, førend man kan samle sin person-
lighed i nogen slags kunst.” Sådan skriver Karen Blixen i 1917. 
Sæt tiden i stå og besøg eventyreren og forfatteren Karen 
Blixens hjem ”Rungstedlund” ved Strandvejen. Hendes 
stuer står, som hun selv indrettede dem – de florlette gar-
diner ligger karakteristisk hen over gulvet, og blomsterne 

fra parken er arrangeret skødesløst overdådigt. 

Rungstedlund ligger smukt i en stor park med have og 
lund, som er udlagt som fuglereservat. Nyd en rolig  
naturoplevelse og gå op til lundens højeste punkt, “Ewalds 
Høj.” Ved foden af højen ligger Karen Blixen begravet  

under den store bøg.    

LOCATION

Karen Blixen Museet
Rungsted Strandvej 111

2960 Rungsted Kyst
www.blixen.dk
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#7   

LOUISIANA MUSEUM 
OF MODERN ART

På Louisiana mødes kunsten, naturen og arkitekturen i et 
enestående samspil, der gør museet til internationalt fø-
rende inden for moderne kunst. Museet åbnede dørene 
i 1958, og stifteren Knud W. Jensens fremsynede vision 
om kunst og tilgængelighed har i dag skabt en attraktion 

i verdensklasse. 

Med panoramaudsigt over Øresund venter en smuk op-
levelse, hvor man nemt kan fortabe sig i den fornemme 

kunstsamling, der er blandt de største i Skandinavien. 

LOCATION

Louisiana Museum of Modern Art
Gl. Strandvej 13
3050 Humlebæk
www.louisiana.dk
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#8   

KRONBORG SLOT
Slottet, der er kendt i hele verden som Hamlets Slot, er med 
sin unikke arkitektur, placering og betydning for hele Øster-
søområdet en del af UNESCO’s Verdensarvsliste. Træd ind 
i det majestætiske renæssanceslot og lad det imponerende 

kongeslot forføre tankerne tilbage til 1500-tallet.  

Sol, blæst og sundudsigt på toppen af Kanontårnet er 
en forrygende oplevelse, inden Kronborgs underverden  
”Kasematterne” kalder. I den mørke, kolde og dunkle  
kælder sidder den mytiske og sovende nationalhelt Holger 

Danske og vogter over Danmark. 

LOCATION

Kronborg Slot 
Kronborg 2C

3000 Helsingør
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#9   

RUDOLPH TEGNERS 
MUSEUM OG 
STATUEPARK

I det store naturområde, kaldet Rusland, spejder kraftfulde 
mænd og kvinder i bronze ud over lyngklædte bakker.  
I statueparken ligger et af Danmarks mest særpræge-
de museer, der er helliget billedhugger Rudolph Tegners 

enorme værker i gips, marmor og bronze. 

Museumsbygningen fra 1937 er formgivet af Rudolph 
Tegner og er en af landets tidligste betonbygninger, hvor 
materialet i sig selv spiller en æstetisk rolle. Oplev den 
kontrastfyldte stemning af rolig natur og bombastisk be-
tonarkitektur og træd ind i det imponerende ottekantede 
museumsrum med 11 meter til loftet. Nyd fraværet af  
store vinduer og lad al lyd give genklang mellem statuerne.

LOCATION

Rudolph Tegners Museum
Museumsvej 19

3120 Dronningmølle



#10   

KNUD 
RASMUSSENS HUS

I det smukke skanseområde nord-øst for Hundested Havn 
ligger Knud Rasmussens Hus. Huset, der er fra 1917, var 
den berømte polarforskers hjem, og det var herfra, han 
planlagde sine mange ekspeditioner og skrev flittigt på sine 
manuskripter, når han var i Danmark. I dag fungerer huset 

som museum og mindestue.

Nyd den betagende udsigt over Kattegat mod Hesselø og 
gå en tur hen til Spodsbjerg Fyr, der ligger lige ved siden 
af Knud Rasmussens Hus. Området er delvist fredet og 

byder på stejle kystskrænter og bakkede arealer.

LOCATION

Knud Rasmussens Hus
Knud Rasmussensvej 9

3390 Hundested
www.knudrasmus.dk
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