blev brugt til køkken, det andet til
pagerne, som skulle varte
herskaberne op. Udsigten herfra, over
søen mod Nødebo, er storslået

Motionsrute 1

5. Kælkebakken
6. Nordmandsdalen – på 3 terrasser er

Prinsesse Isabella ruten
(Fredensborg Slotspark)
5,8 km

der opsat 70 stenfigurer og i midten
står en stor obelisk prydet med en
guldkugle på toppen.
7. Orangeriet – moderne tilbygning fra
1995

Der er 5 motionsruter i serien som er udarbejdet af
Fredensborg Atletik Klub og Kokkedal Idræts Klub i

samarbejde med:
Fredensborg Kommune ved:
• GIS, formidling og borgerinddragelse
• Kultur og Idræt
Partnerskabet Gang i Fredensborg
Vi gør samtidigt opmærksom på Langstrupstien og
Dronningerunden, som også er to rigtigt gode cykel
- og motionsruter.

www.fredensborg.dk ● 041212 ● 1.4

Fredensborg Slotspark

Esrum Sø

5,8 km
Kovang
en

”Prinsesse Isabella Ruten” i Fredensborg Slotshave blev i 2007 kåret som
den bedste motionsrute i Region Hovedstaden. Ruten tager udgangspunkt i den
smukke natur, med flere flotte panoramaudsigter til Esrum Sø og Fredensborg
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Slot. Dyrelivet er mangfoldigt, både rådyr og mange fuglearter kan ses i området. Parken indeholder desuden masser
af legemuligheder ikke mindst på Hidse-

Endrupvej

pladsen og ved kælkebakken. Når haven

4

er sneklædt er der gode kælkemuligheder ved den store sten ved søkanten tæt
ved Skipperalle.
1. Kancellihuset – Kronprinsparrets
hjem. Oprindelig var Kancellihuset
beregnet på at huse ministre og
hofembedsmænd, der kom til møde

Fredensborg Slot

på Fredensborg.
2. Kirkeledshus – Fredensborgs

6

allerældste hus, dateret tilbage til
2
5

1600–tallet
3. Hidsepladsen – Midt på pladsen er

1

en forhøjning med et lysthus. Herfra
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forlystede de kongelige sig med at se
dyrekampe, hvor hunde blev hidset op
imod hjorte eller andet vildt. Heraf
navnet Hidsepladsen
4. Thehusene – To fine røde pavilloner
fra 1700-tallets barokhave. Det ene

