
  

  

ISEFJORD

SJÆLLAND · MØN · LOLLAND · FALSTER

Sofiesminde Alle 1
4300 Holbæk
Telefon: 5943 5064
e-post: c-holbaek@fdm.dk
www.holbaekfjord.dk

Åbningstider: Hele året

Offentlig transport lige til døren
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Gatewayens faciliteter:
■ Adgang til vandre- og cykelruter
■ Kort over området
■ Materiale om natur- og kulturoplevelser
■ Foldere med oplevelsestilbud fra 

lokale samarbejdspartnere

■ Wi-Fi
■ PC med internet og printer
■ Opladning af elektrisk udstyr

■ Adgang til vand & toilet
■ Adgang til køkken ved overnatning
■ Tørreskab/-rum
■ Bad
■ Forplejning
■ Kiosk

■ Guidede cykelture
■ Vandreture med naturvejleder

■ Overnatning under tag
■ Teltplads og shelterplads
■ Raste under tag

■ Udlejning af cykler
■ Kano og kajakudlejning
■ Værktøj til mindre reparation af cykel
■ Bagagetransport/- opbevaring

■ Modtager euro/kreditkort
■ Fremmedsprog: engelsk

Outdoor Gateway – hvad er det?
En Outdoor Gateway er et knudepunkt for aktive oplevelser i
det omgivende landskab. Her kan du få hjælp og inspiration til
vandre-, cykel-, ride- eller måske sejlture og du kan få forskel-
lige former for service i forbindelse med din tur. 

FRILUFTS
GUIDEN.DK

Denne folder er udgivet med tilskud fra:

Det store badeland ..og det stille vand Holbæk Fjord med gatewayen i forgrunden

LØNNEBJERG
Søndervangsvej 39, 4583 Sjællands Odde
Tlf. 2925 3981

SOMMERLAND SJÆLLAND
Gl. Nykøbingvej 169, 4572 Nr. Asmindrup
Tlf. 5931 2100

VESTERLYNG
Ravnholtvej 3, Havnsø, 4591 Føllenslev
Tlf. 5920 0066

HOLBÆK FJORD

URHØJ
Urhøjvej 14, 4480 Store Fuglede
Tlf. 5959 7200

KONGSKILDE FRILUFTSGÅRD
Skælskørvej 34, 4180 Sorø
Tlf. 5784 9277

HEJREDE FRILUFTSGÅRD
Hejredevej 26, 4990 Sakskøbing
Tlf. 5477 8826

RØDBY LYSTSKOV
Strandvej 3, 4970 Rødby. Tlf. 4218 4750
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På friluftsguiden.dk kan du designe din egen guide til oplevelser i det fri
og printe den på et kort. Eller du kan downloade ruter til din GPS. Find
også overnatning, spisesteder, seværdigheder, rastepladser mv. De
længere ruter er etapeopdelt, og ved hver etapestart er det muligt at
overnatte med telt. 



Outdoor Gateway Holbæk Fjord
Gatewayen ligger på Holbæk Fjord Camping & Wellness, helt ud
til Holbæk Fjord, med Holbæk by til den ene side og skove, mar-
ker og fjord til den anden side. Her tager Ole imod, med gode
ideer til oplevelser i den omkringliggende natur.

På gatewayen findes alle muligheder for at få et afslappende op-
hold, hvad enten du er til den primitive shelter eller en luksus-
hytte med eget bad og toilet. Og uanset om du overnatter eller
bare har et ophold på turen, er der mulighed for at benytte vores
swimmingpool, spapool og sauna. Du kan også vælge at få løst
lidt op for de trætte muskler med en gang afslappende massage
i wellness huset.

Outdoor Gateway Holbæk Fjord er port til friluftsoplevelser i og
omkring Holbæk og Isefjorden. Vi udgør et bemandet knude-
punkt for service, information og faciliteter for såvel grupper som
enkeltpersoner. Du kan benytte vores internetcafe og handle i
vores kiosk.

Vores beliggenhed i udkanten af byen giver gode indkøbsmulig-
heder og der går bus lige til døren. Samtidig får du naturople-
velserne lige uden for gatewayen. Du kan sejle på fjorden – vi
udlejer kajak eller kano eller du kan komme ud på vandre- og
cykelture. Hos os kan du leje cykel – og aflevere den 10 forskel-
lige steder i Odsherred. Vi arrangerer også guidede cykelture
eller vandreture med naturvejleder.

Outdoor Gateway Holbæk Fjord er en unik base for aktive fri-
luftsoplevelser, afstressning og forkælelse i og med naturen.

Landskabet
Holbæk Fjord og Tempelkrogen er de nederste forgreninger af
Isefjorden, en 35 km dyb fjord som sammen med Roskilde Fjord
deler det nordlige Sjælland i nord og vest. Det omkringliggende
fjordlandskab er kendetegnet ved skove og bakkede mark-
landskaber skabt af sidste istids moræneaflejringer efter tilba-
gesmeltningen for cirka 12.000 år siden. 

Holbæk Fjord og Tempelkrogen udgør en del af et karakteristisk
sjællandsk fjordlandskab med brakvand og en smal, stenet for-
strand. Vigen ved Tempelkrog og det omgivende landskab, i alt
ca. 90 ha, er fredet under herregårdene Rygård og Eriksholm.

Elverdamsåen løber ud ved Tempelkrogen. Åen løber i Elver-
damsdalen, som er formet af smeltevand under sidste istid. I
dalen har kilder og småvandløb tidligere drevet 14 vandmøller. 

Nordligst mod Tempelkrogen er åens delta blevet til enge, fordi
en pumpe midt i området siden 1950’erne har pumpet vandet
til en gravet kanal i østsiden for at få tørrere enge, som den-
gang blev opdyrket. Der blev opført en dæmning tværs over en-
gene for at hindre fjorden i at trænge ind. På Egernæs i øst
græsser kreaturer på strandengene og på det gamle overdrev. 
Tuse å munder ud i bunden af Holbæk Fjord og er et eftertrag-
tet udflugtsmål for sportsfiskere. Du kan fange aborrer, ged-
der, brasen og ørreder i åen.

Ruter og Rundture
Outdoor Gateway Holbæk Fjord er centralt placeret med umid-
delbar adgang til Fjordstien, den 275 km lange cykel- eller van-
drerute rundt om Isefjorden og Roskilde Fjord. Herfra har du
også adgang til Fjernvandrevej E6 og Gudernes Stræde. 

Fra Holbæk kan du tage færgen til Orø, hvor der er mange dej-
lige trampestier og rolige cykelveje. Du kan fortsætte videre
med trækfærgen til den skønne og særprægede natur i Ham-
mer Bakker og Ejby Ådal. 

Du kan også vælge at tage turen rundt om Orø i kajak. Isefjor-
den er et meget fint og varieret område til kajakroning. Ud-
gangsstederne ligger tæt, og der er generelt stor gæstfrihed
over for kajakroere. Isefjordens navn stammer fra det gamle
ord for marsvin (iser), som stadig kan opleves i Inderbrednin-
gen. Vær opmærksom på det militære skydeområde. 

I området ned mod Tempelkrogen og Munkholmbroen er der
mulighed for rundture i skovene ved Dragerup og Eriksholm.

Syd for Holbæk, i cykelafstand fra gatewayen, finder du Mag-
lesø og Igelsø midt i de Sjællandske Alper ved Brorfelde. Her er
der fantastiske muligheder for cyklister, vandrere og andre der
dyrker friluftsliv.

Seværdigheder
Midt i Holbæk ligger Sortebrødreklo-
stret. Klostret blev bygget i middelalderen
af tiggermunke og var, da det var størst, et
firefløjet anlæg omkring en åben kloster-
gård. Munkene levede på stedet indtil
1535, hvor byens borgere sultede dem ud
af byen under borgerkrigen mellem Chri-
stian d. 3. og Christoffer af Oldenburg. De
tilbageblevne bygninger findes på adres-
sen Klosterstræde 7 og bruges i dag til
sognets menighed. 

I Holbæk ligger også Æglageret eller æg-
pakkeriet, hvis oprindelige opgave var at
modtage æg fra områdets producenter,
gennemlyse og sortere dem i aktuelle stør-
relser og pakke dem til forsendelse. Altså
også et udtalt eksempel på andelstanken.
Æggene blev hentet af ”ægmanden” og
pakkeriets kapacitet var beregnet til 20
tons æg om ugen. Pakkeriet lukkede i
1980. I dag rummer stedet foruden mu-
seum, kunstudstillinger, butik med kunst-
håndværk, skulpturhave, koncerter og
foredrag.

Andelslandsbyen Nyvang er et kultur-
historisk museum beliggende i natur-
skønne omgivelser få km syd for Holbæk. I
Andelslandsbyen Nyvang kan du se og op-
leve rammerne om den periode, hvor an-
delstanken, at flere slutter sig sammen om
en opgave, som den enkelte ikke kan løfte
alene, gennemsyrede næsten hvert aspekt
af en landsbys liv fra ca. 1870 – 1950. 

Dragerup Skov ligger bare 1 km fra ga-
tewayen. Skoven indeholder mange grav-
høje og er desuden et yndet udflugtsmål
for lystfiskere og fuglekiggere.

Sortebrødreklostret

Æglageret

Udsigt Maglesø

Lystfisker

Service på Holbæk Fjord Gatewayen Mountainbike Kajakroer i Holbæk Fjord Udsigt over Holbæk Fjord


