


STENGAARDEN

Økologisk landbrug og 
Danmarks største økologiske 

gårdbutik i det smukke  
Bregnerød. 

www.stengaarden.dk

 SKOLELANDBRUGET

Skolelandbruget holder  
åbent hus i udvalgte  

weekender for familier, der 
ønsker nogle hyggelige timer 
sammen med landbrugsdyr  

og klappedyr.

www.skolelandbruget.
furesoe.dk

FURESØBAD 

Gammelt badested med  
flot anlagt sandstrand. Hop  

i vandet, spis en is ved bredden 
eller nyd lækker lokal  

gastronomi på Restaurant 
Marina Furesøbad.

www.marina-en.dk

VÆRLØSE BYMIDTE  
OG KULTURHUSET GALAKSEN

Lokalt indkøbscenter med 
biograf, caféer, bibliotek og 

Kulturhuset Galaksen. I 
Galaksen kan du opleve 

kulturelle arrangementer, 
koncerter, teater, danse- 

forestillinger og foredrag.

www.galaksen.dk,  
www.vaerloesebymidte.dk

BRYGGERI  
SKOVLYST

Et gammelt traktørsted  
i Hareskovby blev i 2004  

omdannet til Danmarks bedst 
beliggende restaurationsbryg-
geri – det ultimative pitstop 

efter en hyggelig skovtur.

www.bryggeriskovlyst.dk

HOTEL  
KOLLEKOLLE

Hotel midt i Furesøs skønne 
natur samt restaurant med års- 
tidens á la carte menu. Stoppe- 

sted for Baadfarten søndag.

www.kollekolle.dk

SPEJDERNES GENBRUG

Kæmpe genbrugsmarked  
den første lørdag i hver måned.  

Et retroparadis, der gør en forskel. 
Høstmarked med udvidede 
spejderaktiviteter den 5/9. 

www.spejdernesgenbrug.dk, 
www.hoestmarked.dk

MOSEGAARDEN

Mosegaarden i Værløse er et 
charmerende lokalhistorisk 
museum. Ved Mosegaarden 

ligger desuden husmandsstedet 
Gadekærshuset, landsbysmedjen 
og trykkerimuseet om Kajs Avis 

1945 - 2006.

www.mosegaarden.dk

ROKKEDYSSEGÅRD

Gårdbutik, gårdcafé og bær- 
univers med de lækreste 

friskplukkede jordbær, hindbær, 
brombær, is, smoothies, 

bærnektar, the/kaffe  
og bærkage. 

www.rokkedysse.dk

PETANQUEBANE OG  
TRÆNINGSPAVILLONER

Petanquebanen ved Farum 
Svømmehal kan frit anvendes,  

når Farum Petanque Klub  
ikke bruger den. 

Der er desuden tre overdækkede 
træningspavilloner  

– egnede for både hygge- 
motionister og eliteudøvere.

www.furesoe.dk/petanque

OVERGAARD- 
GUTFELT

Smagninger og salg af lokal- 
produceret kvalitetshonning 

med stor smagsbredde.

www.overgaardgutfelt.dk 

FURESØENS  
 LOPPEMARKED

Nordsjællands hyggeligste 
loppemarked med over 100 

boder. Hver søndag (frem til slut 
september) kl. 9-14 på  
Rådhustorvet i Farum.

www.furesoensloppemarked.dk

MOUTAINBIKE-TURE
I Hareskoven finder du Danmarks bedst kendte  

mountainbikespor, 26 km i alt. 

Både MTB-Tours og Hareskov Cykler giver dig mulighed  
for at leje mountainbikes, enten på egen hånd  

eller med instruktør. 

www.mtb-tours.dk og  
www.hareskovcykler.dk

Oldtidsstier
Oldtidsfonden har lavet foldere med stier i Furesø.  
Se www.oldtidsstier.dk

Furesøs historie
Værløseegnens historiske forening har interessante arrangementer og 
turbeskrivelser, hvor man dykker ned i Furesø Kommunes spændende 
historie. Se www.vaerloesehistorie.dk

Detaljerede kort og beskrivelser 
Kort over skov og sø-områder, vandreture, ridestier m.v. samt booking 
af bål- og lejrpladser. www.nst.dk, www.udinaturen.dk

Motion i Hareskoven, også for børn 
Hareskoven er med sit bakkede terræn velegnet til sjov motion, både for 
børn og voksne. Se www.naturstyrelsen.dk/publikationer/2009/mar/
motion-i-hareskoven/

A. FARUM LILLEVANG
 Bøgeskov med hyggelige bålpladser og  

ridestier.

B. FOLKEHAVERNE
 Folkehaverne er 12 runde charmerende haver, der 

dyrkes af borgere i Furesø Kommune. Der er god 
plads til at holde picnic.

C. HØJE KLINT
 Badested med borde og bænke samt smuk udsigt  

ud over Furesøen.

D. FREDTOFTEPARKEN
 International skulpturpark med gode græsarealer  

til picnic.

E. GRETESHOLM
 Stort åbent område med græssende køer og skov.

F. SKALLEPANDEN
 Bynært lille skovområde ned til Furesøen med 

mulighed for at bade.

G. BAVNESLETTEN
 Tidligere golfbane, som nu er et stort og åbent 

naturområde med bænke og udsigt ud over Farum 
Sø og Farum by.

H. NØRRESKOVEN
 Kuperet blandingsskov ned til Furesøen med  

bålpladser og muligheder for overnatning i telt.

I. FLYVESTATION VÆRLØSE
 Tidligere flyvestation med store vidder og en  

imponerende tre kilometer lang landingsbane.

J. SØNDERSØ
 Fredfyldt naturområde med græsareal og mulighed 

for badning.

K. JONSTRUPVANG
 Hyggeligt skovområde med romantiske picnicspots.

L. GISSELFELDENGEN I HARESKOVEN
 Stor åben slette i Hareskoven med shelters og 

bålsted.

FARUM KULTURHUS,  
IMMIGRANTMUSEET OG   

FARUM BYTORV

Farum Kulturhus huser  
adskillige gallerier, biograf, 

bibliotek og Immigrantmuseet, 
der er Danmarks første og eneste 

museum for indvandringens 
kulturhistorie. 

Op til ligger Farum Bytorv, et 
shoppingcenter med 44 

butikker, heraf seks delikatesse-
butikker og flere spisesteder/

caféer.

www.farumkulturhus.dk, 
www.furesoemuseer.dk, 

www.immigrantmuseet.dk, 
www.farumbytorv.dk 

DANMARKS  
NATURFREDNINGS- 
FORENING FURESØ
Gratis guidede vandre-  
og cykelture i Furesøs 

enestående natur

www.dn.dk/furesoe

FLYVESTATION  
VÆRLØSE

Vidunderligt naturområde  
med tydeligt præg af den 

tidligere militære flyvestation.  
Adgang for alle via Sandet  

eller Jonstrup. Store Cykeldag 
fejres den 13. september  

ved Hangar 72.

www.furesoe.dk/flyvestation, 
www.furesoe.dk/ 

storecykeldag2015

JONSTRUP GL.  
KØBMANDSGAARD

Oplev den gamle købmands-
gårds charme kombineret med 
“mors” mad og nutidens smag.  

www.restaurantjonstrup.dk

PETANQUEBANE  
I JONSTRUP 

Petanquebanen i Jonstrup  
kan frit anvendes, når Jonstrup 
Petanque Klub ikke bruger den. 

www.furesoe.dk/petanque

 FOLKEHAVERNE

Folkehaverne er 12 runde  
haver, som borgere i Furesø  

Kommune dyrker. Haverne er  
til inspiration, fred, ro og fælles 
glæde - og der er god plads til at 

holde picnic.

www.folkehaver.dk

LAKE TOURS
Gratis guidede cykelture 
for dig, der elsker natur  

og historie. John Mynderup 
fortæller unikke historier 

fra oldtiden til nu.

www.laketours.dk 

JAGRO PLANTER & KOI

Idyllisk japansk have  
og gartneri i Bregnerød. 

www.jagro.dk

BAADFARTEN 

Charmerende og hyggelig 
rutesejlads på Furesøen, Lyngby 

Sø, Bagsværd Sø og Vejlesø siden 
1894. Lægger til ved hotellet 
KolleKolle og Furesøbad hver 

søndag i sæsonen.

www.baadfarten.dk

SKOVHUSET

Kombinér natur- 
oplevelsen ved den smukke 

Søndersø med en kunstoplevelse  
i det smukt beliggende  

udstillingshus Skovhuset med  
økologisk café. Oplev  

udstillingen Naturens Natur  
frem til 13/9.

www.skovhus-kunst.dk

HOTEL F.C.  
NORDSJÆLLAND

Det optimale sportsophold med 
svømmehal, stadion, tennis, 

fitness, petanque, fodbold m.m.

www.fcnhotel.dk

FÅ FLERE TIPS PÅ  
www.picnicfestival.dk

FIND MERE INSPIRATION PÅ  
www.udinaturen.dk

Oplev Furesø  
med guide 

Unikke picnic- 
spots i Furesø

Nyttige links til flere grønne glæder 
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