[ruten er ikke skiltet]

• Søstien realiserer et gammelt ønske, om at
kunne gå, løbe eller cykle langs søbredden stort
set hele vejen rundt om Slotssøen. Turen er ca.
2 km. lang, og kan gennemføres på en halv times
tid til fods og på ca. 10 minutter på cykel.

Hillerød Kommune

STIRUTE 100
TURBESKRIVELSE

Søstien
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• Søstien er en turistoplevelse sammen med de
mange andre Hillerød kan tilbyde. Søstien skaber
også muligheder for en ny og hurtigere rute mellem
bymidten og boligområderne nord for Slotsparken.
I denne pjece tager vi udgangspunkt fra Hillerød
Torv, følger stien mod venstre og passerer snart
Posen, et grønt anlæg, med legeplads og toilet.
Herfra er der direkte adgang til forretningsgaden
Slotsgade. Søstien fortsætter langs søbredden
delvist anlagt på en bro, frem til forpladsen ved
slottet.
Turen går herfra mod vest ad Slotsgade mod
Møntportvejen.
Ved Møntportvejen drejes til højre gennem slottet.
Her passerer man under Ringriderporten og langs
kirkefløjen, den del af slottet der ikke brændte i
1859. Efter Møntporten ses Barokhaven med
kaskaderne. Det er et område af Slotshaven, der
i 2000 er ført tilbage til sit oprindelige udseende
fra 1725.
Følg stien rundt langs søen til Jægerbakken, en
yndet kælkebakke, hvorfra der er opgang til
Hillerød Bymuseum. Lidt længere fremme ligger
C. Wesenberg-Lund Gyden. Gyden fører til
Helsingørgade, der er forretningsgade, og gyden
udgør en genvej til Hillerød Station. Fortsæt ad
Søstien til Torvet, turens udgangspunkt.
God Tur!

100

Stirute
Søstien

DER ER 14 STIRUTER I
HILLERØD KOMMUNE
12 ruter forgrener sig i alle retninger fra
Hillerød Station og 2 går i en ring rundt
om byen. Den inderste ring (Søstien) går rundt
om Slotssøen. Den yderste forbinder den vestlige, den østlige og den sydlige del af Hillerød.
Ruterne hedder 100-113. De forløber fortrinsvis
ad stier i eget tracé og ad stier langs veje,
men også som ruter ad almindelige veje uden
særlige anlæg for cyklister. Enkelte af
stiruterne er skiltede.
Hillerød Kommune forbedrer løbende stiruterne for at fremme cykel- og
gangtrafik i byen.
Kommentarer modtages gerne
Yderligere information
Hillerød Kommune
tlf. 48 20 20 20

n
gg

Foretager man en
5 minutters afstikker
fra Søstien, kan man
opleve Badstueslottet.
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Møntporten – en del
af Audiensbygningen.
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BAROKHAVEN
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Ringriderporten
på Møntportvejen.
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Foretager man en lille
afstikker fra Posen til
Fisketorvet ved Slotsgade kan man se Helge
Holmskovs springvand
med fugle og fisk.
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Hillerød Bymuseum
på toppen af Jægerbakken, hvis udstillinger fører os
tilbage til det
tidligere Hillerød.
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Fra Møntportvejen
er der kig til Neptun springvandet
i den Ydre Slotsgård.
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SLOTSSØEN

Et kig ind i Barokhaven med kaskaderne. Man kan enten
følge Søstien langs
Slotssøen, eller man
kan gå gennem Barokhaven. I begge tilfælde kommer man
ud til Jægerbakken.

Torvet

He

lsi

ng

s
ør

ga

de

1

STIRUTE 100
er en uafmærket ringrute midt i Hillerød. Selv om der er en trappe
mellem Posen og forpladsen til slottet, kan ruten gennemføres i kørestol.
I stedet kan man fra Posen vælge en rute via Fisketorvet og Slotsgade.
Gennem slottet er der brostensbelægning.

HILLERØD
STATION

Udsigt til slottet fra
Torvet, hvor den lille
færge “Frederiksborg”
lægger til.
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