
Slotstræf til Jægerspris Slot og Mindepark  

9. – 13. maj 2018 
 

Vi skal bo på DCU Camping Kulhuse, Kulhusvej 199, 3630 Jægerspris. 
Prisen vil være til pladsen normalpris, dog intet reservationsgebyr. 

 

 
 

Torsdag efter standerhejsning kl. 11:00 og indbetaling gåtur i området 
Fredag skal vi på guidet tur til det gamle jagtslot, Jægerspris Slot, som er mest kendt for at være bolig til 
kong Frederik VII og grevinde Danner og Mindelunden i parken og skoven, Slotshegnet, udgør et nationalt 
kulturhistorisk monument. Anlægget omfatter jættestuen, "Julianehøj", og 54 mindestøtter.  
Om aftenen spiser vi middag i pladsens cafe. 
Lørdag er der mulighed for at tage på bytur til det hyggelige Frederikssund eller hvad man nu har lyst til 
samt fællesspisning ved langbord af egen medbragt mad hvis vejret tillader det 
 
Prisen for den guidet tur samt middagen ex. drikkevarer vil være ca. 175,00 kr. pr. person ved min. 20 
pers. Nærmere om menuen kommer pr. mail til de tilmeldte efter sidste tilmelding. 
 
 

 
 
 

Bindende tilmelding senest den 22. april 
 

Conny og Karsten Tittemann Houdam, conny@houdam.org                                                                

mailto:conny@houdam.org
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