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Attraktioner
Vi har samlet en række links til diverse
seværdigheder i området omkring Lejre og Hotel
Osted.
Roskilde Info
Masser af information om Roskilde og omegn www.roskildeinfo.dk/
Lejre net
Portal for Lejre kommune www.lejrenet.dk/
Kulturbasen
Oplev Roskilde med Kulturbasen www.kulturbasen.dk
Roskilde Domkirke
Oplev Roskilde som er en del af UNESCO verdensarv www.roskildedomkirke.dk/
Elleore
Oplev verdens mindste kongerige Elleore ved Roskilde fjord www.elleore.dk/
Roskilde fiskeland
Hos Roskilde fiskeland, finder du et af nordens bedste karpe betalingsvande.
med mere end tusinde karper fordelt på vores 2 søer, har du rig mulighed for en
dag, fyldt med store og små karper i vægt klassen fra 1 kg op. http://fiskeland.dk/
Færgesejlads Roskilde fjord (Sagafjord)
Sagafjord er et skib fra 1950’erne, der oprindeligt blev bygget som

passagerfærge i Norge, men som nu i mange år har sejlet på Roskilde Fjord og
dannet ramme om fester og måltider som sejlende restaurant. www.sagafjord.dk/
Kunst galleri
Kunst galleri i Gl Lejre http://galleri-gl-lejre.dk/
Ledrebog Slot
LEDREBORG er ofte blevet beskrevet som “et af de mest romantiske privatejede
slotte i Danmark”, og er i dag et af Danmarks fineste eksempler på det 18.
århundredes bygnings- og landskabsarkitektur. http://www.ledreborg.dk/
Lejre Forsøgscenter
Levende fortid og oplevelser for alle sanser. Dyr, natur og spændende oldtidshuse
gør fortiden levende i et af Danmarks smukkeste, sagnomspundne
landskaber. www.sagnlandet.dk/
Kongsgården Gl. Lejre
Kongsgården omfatter et stuehus fra en gammel fæstegård
under Ledreborg fra 1600 tallet. http://lejremuseum.dk/kongsgaard/
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Elverdamsdalen. http://xn--tadremlle-q8a.dk/
Veterantogbane (Hedeland ved Hedehusene)
Smalsporet museumsbane (ca. 4 km) med åbne personvogne i det rekreative
Hedeland med rige picnic-muligheder. http://www.ibk.dk/
Vikingeskibsmuseet
Vikingeskibsmuseet viser en permanent udstilling af de fem vikingeskibe fra
Skuldelev og deres historie fortælles i plancher og film. Museet har vekslende
særudstillinger. www.vikingeskibsmuseet.dk/
Øm Jættestue

Sydvest for Roskilde ved Øm – er et af Sjællands smukkeste oldtids-gravanlæg.
Øm Jættestue er et anbefalelsesværdigt og spændende
udflugtsmål. www.visitlejre.dk/oem-jaettestue-gdk796689

