Rutebeskrivelse:
Start fra muslingeskallen foran Helsingør Station.
Jernbanevej krydses, forbi Turistkontoret og torvet, op
gennem Brostræde og TH ad Stengade. TV ad Sct. Anna
Gade og TH til Domkirken. Herfra ad Kirkestræde frem
til Sct. Mariæ Kirke og Karmeliterklosteret. Gå ad Buxtehudestræde og TH ad Sct. Anna Gade, TV ad Kongensgade/Kronborgvej indtil lyskryds. Over Kongensgade/
Kronborgvej og ud ad Nygade. Lige efter Den Katolske
Kirke TH ad Marienlyst Allé, forbi Marienlyst Slot og videre ad Gl. Hellebækvej, der følges til enden, hvor der
gås ind i skoven, Teglstrup Hegn. Alternativ kortere rute
(ikke afmærket): Drej TV ved hus og følg stien sydpå
langs med golfbanen til udgangen af skoven. TH ved
planteskolen. Esrumvej krydses og følges mod vest til
indgang i skoven.
Følg skiltene til Esrumvej, som krydses, og der gås efter skiltene i den sydlige del af skoven. Ud af skoven
ved Gurrevej 291 og TH ad Gurrevej. Forbi Gurre Kirke,
Sankt Jakobs Kapel og Gurre Slotsruin indtil der gås TH
ind i skoven Gurre Vang over for Gurrevej 447.

skolesti langs markskellene. Er skolesten ikke farbar
fortsættes ad Klostermarksvej til Villingerødvej På et
tidspunkt til højre og stien følges til Villingerødvej nås.
TV ad Villingerødvej ned til Esrum By. TH ad Esrum Hovedgade, TV ad Klostergade til Esrum Kloster.

Kronborg slot
Seværdigheder
Kronborg Slot. Erik af Pommern opførte omkring 1425
borgen Krogen på en lille pynt ved Øresund. Frederik II
ombyggede i 1574-85 borgen til et prægtigt renæssanceslot, som han gav navnet Kronborg. I 1629 blev Kronborg hærget af en stor brand, men Christian IV, genopbyggede slottet i samme stil. Fra 1785 til 1924 blev
slottet brugt som kaserne. Herefter blev det restaureret
og åbnet for publikum i 1938. I 2000 blev slottet optaget
på Unesco’s liste over verdens kulturarv. Slottet ligger
udenfor den afmærkede pilgrimsrute.
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I skoven følges skiltene videre gennem Horserød Hegn,
Risby Vang og Klosterris Hegn til udgangen ved Klosterrisvej. Gå mod syd ad Bøtterupvej. TH ad Slamatvej (grusvej), som følges. Kryds Plejeltvej og fortsæt ad
Nørrerisvej. Ved mærket/pilen drejes TV ad den gamle 2

Karmeliterklostret i Helsingør

Santiagopilgrimme
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Foreningen af Danske
Helsingør - Sankt Jakobs Kapel 10 km
Sankt Jakobs Kapel – Esrum Kloster 16 km

Afstande:

Teglstrup Hegn
Den katolske Sct. Vincent Kirke. Indviet i 1930. Sct.
Vincent af Pauls jordiske rester ligger i Paris.
Sct. Mariæ Kirke og Karmeliterklosteret. Oprindeligt
en klosterkirke, opført som en del af det prægtige karmeliterkloster (Vor Frue Kloster) i Helsingør af fattige hvidebrødre i perioden 1430-1500. Klosteret har fungeret
som hospital samt som syge- og alderdomshjem.
Domkirken, Sankt Olai Kirke. Opført i romansk stil frem
til ca. år 1500, hvor kirken blev viet til den norske konge
Olav den Hellige, der døde som martyr i slaget ved Stiklestad. Hans jordiske rester blev lagt i et helgenskrin i
Nidarosdomen i Trondhjem og har siden middelalderen
været et valfartsmål for pilgrimme.

Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets.
Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg ”Den
danske Pilgrimsrute” på http://hiking.waymarkedtrails.org/da/
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