
VELKOMMEN

PÅ TUR …
Tag på tur i området. Vælg den helt korte tur i nærområ-
det, den mellemlange, som fører gennem skoven, eller læg 
vejen ned omkring Esrum Sø.

Åbningstider

Lukket hver mandag.

Sommersæson
1. maj – 31. maj: Alle dage 11-16
1. juni – 31. august: Alle dage 10.30-16.30
1. september – 21. oktober: Alle dage 11-16

Vintersæson 
22.oktober-30. april: Torsdag – søndag 11-16

Lukket jul & nytår fra 17. december 07 – 10. januar 08.

Parkering

Ved Esrum Møllegård med indkørsel fra Frederiksværksvej. 
Det er ikke tilladt at parkere i Klostergade.

Entré til Esrum Kloster

Voksne 40,00 kr., børn 20,00 kr., familiebillet 100,00 kr. 
Grupper over 10 personer 30,00 kr. pr. person.

Bestilling

Billetter til foredrag, koncerter og begivenheder kan 
bestilles på tlf. 4836 0400 eller på kloster@esrum.dk. 
Undervisning bestilles på tlf. 4836 0400 eller på 
cnmnatur@esrum.dk. 

Arrangementer & selskaber

Esrum Kloster og Møllegård afholder alt fra større virk-
somhedsbesøg til mindre private arrangementer. Kontakt 
vores arrangementsafdeling på tlf. 4836 0400 eller se mere 
på www.esrum.dk.

Oplevelser & ferier

Oplev det årlige riddermarked, Mølledagen og andre 
tilbagevendende begivenheder. Se vores familievenlige 
program for ferierne på www.esrum.dk.

Esrum Kloster & Møllegård

Klostergade 11 | Esrum | 3230 Græsted
Tlf. 4836 0400 | Fax 4839 8016
kloster@esrum.dk | www.esrum.dk
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OPLEVELSER PÅ 
ESRUM KLOSTER & 
MØLLEGÅRD

Et strejf af paradis … Endnu i dag ligger en del af det tidli-
gere så mægtige Esrum Kloster bevaret i den smukke natur 
nord for Esrum Sø. Et besøg på Esrum Kloster og Møllegård 
er en oplevelsesrejse ind i kulturens, naturens og troens 
univers. Her er mulighed for ro og fordybelse, men også for 
spændende oplevelser, udstillinger og et varieret kultur-
program. 

Esrum Kloster

Cistercienserkloster indviet i 1151. 
Kulturtilbud, fast udstilling om 
cistercienserordenen og om Jon 
Jonsen Lille, kongens ridder i Esrum. 

Entré og butik 

Museumsbutik med middelalder-
specialiteter, bøger og legetøj .
Billetsalg og is. Dankort. 

Broder Rus Kælder 
Restaurant beliggende i den smukt 
hvælvede klosterkælder. Om somme-
ren også café i klostergården.

Toilet (handicap & puslebord)

Jonsborg 
Bliv ridder for en dag i Jonsborg. 
Historien om Jon og aktiviteter for 
store og små. 

Klosterhave

Oplev de mere end 100 forskellige 
lægeplanter fra middelalderen. 
Udstilling om lægeurter.

markering af fundament 

En del af klosterets fundament er 
markeret i terrænet. Se også den 
oprindelige brønd. 

Sti til Daniels Kilde 

Der er kort vej til den hellige kilde 
med udspring i Gribskov. 

Klostereng  

Rig variation af planter og dyr 
tilpasset et liv i vådområde.  

   Om sommeren græsser her 
Frederiksborgheste.

Esrum Møllegård 
Naturcenter. Bliv fortrolig 

med områdets dyre- og planteliv. 
Undervisnings- og kursuslokaler.

Picnic & leg 
Her kan madpakkerne nydes. 

Aktiviteter for store og små. 
Hop, kravl eller leg med vandet!

Mølledam 
Dam mellem Esrum Å og vandmøllen. 

Å og dam er kunstigt anlagt af 
Christian IV i 1600-tallet. 

Esrum Vandmølle

Føl, lugt og smag møllens historie! 
Oprindelig vandmølle opført af 

Christian IV i 1605. 

Ørredlaug

Toilet (handicap)

Open Road

Gårdbutik

Annekssø

Parkering
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