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Sommeranbefalinger fra Andersen Biler

Grantoftegaard
Bondegårdsdyr

De 6 glemte kæmper
Skattejagt og legepladser

Musicon
Rabalderparken

Uggerløse Skov
Forhindringsbane

Dyrehaven
Vilde dyr og skovtur

Boserup Skov
Skovtur med aktiviteter

Frederikssund 
Fiskeri

Gl. Lejre
Historisk natur og vandreruter

Fredensborg Slotshave
Dronningens have

Vejborggaard
Pluk-selv jordbær

Ofelia Plads
Strandmiljø og kyssetrappen

Helgoland Badeanstalt
Havbad med omklædningsrum

Valbyparken
Rosenhaven

Løvenborg Slotshave
Romantisk barokhave

Holbæk Havn
100 år gamle skibe

Holbæk Art
Gavlmalerier og byvandring

Hundested Havn
Kulturkajen

Bidstrup Skovene
Det hvide spor - mountainbike

Besøg den økologiske gård og sig hej til 
de søde bondegårdsdyr eller tag en tur 
i en hestevogn.

Gå på opdagelse og find de 6 glemte 
kæmper, der gemmer sig rundt om-
kring på Vestegnen.

Tag cyklen eller skateboardet med en 
tur til Rabalderparken og prøv de fede 
skate-faciliteter.

Giv den gas på forhindringsbanen og 
vis din familie hvad du kan eller gå en 
tur i den smukke skov.

Tag en madpakke med og gå på opda-
gelse i de gamle skove, hvor du kan se 
på hjorte og andre vildtlevende dyr.

Tag familien med en tur i skoven og leg 
”jorden er giftig” på Midgårdsormen 
eller løb en tur på Sundhedssporet.

Tag fiskegrej med og brug en dag på 
at fiske i en af Frederikssunds gode 
fiskeområder (husk fisketegn).

Tag en tur ind i Danmarkshistorien og 
få et indtryk af, hvordan det var at leve 
i jernalderen og vikingetiden.

Send Dronning Margrethe en hilsen og 
gå en tur i den smukke slotshave og 
nyd de mange blomster og skulpturer.

Få jord under neglene og pluk dine 
egne jordbær til desserten hos Vejborg-
gaard.

Oplev bylivet og tag en pause i liggestol 
med udsyn over hav og himmel eller 
oplev lidt romantik på kyssetrappen.

Dyp dig i bøljen blå og svøm om kap 
ved Helgoland, hvor der er omklæd-
ningsrum til både piger og drenge.

Gå en tur i en af Europas største ros-
enhaver og nyd synet af de ca. 12.000 
roser, der blomstrer i haven.

Tag en tur forbi Løvenborg Slot og gå 
en tur i den romantiske barokhave, 
som er fransk og engelsk inspireret.

Gå en tur langs kajen i Holbæk Havn 
og kig på de flotte træskibe, som har 
friplads i havnen. 

Oplev de 30 værker af danske- og inter-
nationale kunstnere på gavle og vægge 
i Holbæks bymidte.

Besøg de to rørebassiner i Hundested 
Havn, hvor man kan røre ved fisk og 
krabber på bunden.

Giv dig selv en udfordring og prøv  
mountainbikesporet ”Det hvide spor”, 
som byder på forhindringer i skovbun-
den.


