Seværdigheder:

På Brødeskovvej 46 inden Hammersholt ligger et Skt.
Josef Karmel kloster. Der er ikke adgang til klosteret,

normalt står fremme.

Christian IV. Slottet og museet rummer, udover de man-

ligt at gå ind og holde en lille pause og nyde kaffen, der

derik II i 1560, størstedelen opført i 1600-1620 af Kong

men ved indgangen til kirken er et rum hvor det er mu-

Hillerød: Frederiksborg Slot, påbegyndt af Kong Fre-

ge pragtrum som slotskirken, audienssalen og riddersatallet i romansk stil. Åben daglig kl. 09-15.30.

historiemalerier. Museet og slottet har åbent hele året.

Allerød: Lillerød kirke i Allerød, de ældste dele fra 1100

len, en af landets betydeligste samlinger af portrætter og

Barokhaven ved Frederiksborg slot anlagt under Kong
Frederik IV af arkitekt og havekunstner Johan Cornelius
Krieger. Barokhaven forfaldt fra slutningen af 1700-tallet
og blev først genskabt i 1990erne og genåbnet i 1996.
Gåvejledning: Fra vandrehjemmet fortsættes af den afmærkede rute. For at komme til Barokhaven og slottet
gå til højre af Københavnsvej ved krydset Tamborgvej/
Københavnsvej og fortsæt lige ud ad Batzkes Bakke.
Fra slottet gå til venstre ad Slotsgade, fortsæt ligeud over
torvet, derefter til højre ad Søndre Jernbanevej, til højre
ad Milnersvej, hvorfra afmærkningen følges.
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Stavnsholt kirke

Santiagopilgrimme

1

Foreningen af Danske
Hillerød – Allerød 14 km
Allerød – Farum 10 km
Farum – Ballerup 11 km

Afstande:

Frederiksborg slot
pilgrimsruten i Stavnsholt.
toret åbent mandag-fredag kl. 10-13, kirken ligger ved
rummet er meget enkelt i moderne arkitektur. Kirkekonkuber, som er vendt med spidsen mod hinanden, kirkeSpreckelsen indviet i 1981. Kirkebygningen består af to
Farum: Stavnsholt kirke, arkitekt Johan Otto von
ﬁndes andre gule pile som IKKE skal følges (lokal rute)
ud af byen. Men i centrum på Frederiksborgvej/Amtsvej
lingeskallen afmærket med enkelte gule pile ind mod og
Bemærk: I Allerød er ruten udover mærkaterne med mus-

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/

Nordsjælland 3 - 4
Hillerød-Ballerup

Den danske Pilgrimsrute

