
OPLEV UNESCOS VERDENSARV OG KONGELIGE GRAVE I...

ROSKILDE DOMKIRKE
Siden 1995 har Roskilde Domkirke været optaget på UNESCOs verdensarvsliste - en liste 
som også tæller verdenskendte monumenter som Pyramiderne og Den Kinesiske Mur. Kom 
med, når vi fortæller Domkirkens historie, besøger de kongelige gravkapeller og ser det 
pragtfulde alter. Skulle man have særlige interesser/ønsker tager vi hensyn til dem.

En generel rundvisning varer 1 time, men kan kombineres med et besøg i Domkirkemuseet 
eller et særligt fokus på kunstnerne Peter Brandes og Bjørn Nørgaards værker i kirken (90 
min).

Rundvisningen tilbydes på dansk, svensk, engelsk, tysk og fransk. Prisen er ekskl. entre til 
Roskilde Domkirke.

1 TIME   | PRIS FOR GRUPPE OP TIL 30 PERS.:    800 KR.
90 MIN | PRIS FOR GRUPPE OP TIL 30 PERS.:  1050 KR.

VisitRoskilde  |  Tlf.: +45 4631 6565   |  info@visitroskilde.dk   |   visitroskilde.dk 



PÅ GUIDET TUR I VIKINGERNES KØLVAND PÅ...

VIKINGESKIBSMUSEET
Tag på rejse med vikingerne, når vi går på opdagelse i de fem Skuldelev skibe, der i 1962 
blev udgravet fra Roskilde Fjord. Skibene fortæller historien om vikingerne som krigere og 
excellente handelsfolk, der gennem lange sørejser stiftede bekendtskab med nye kulturer, 
religioner og traditioner og herigennem blev klogere på den verden, der omgav dem.
Hør hvor vikingerne drog hen, hvad de bragte med hjem og ikke mindst, hvordan de bygge-
de de imponerende skibe, som kunne klare de lange rejser.

Rundvisningen varer 1 time og tilbydes på dansk, svensk, engelsk, tysk og fransk. Prisen er 
ekskl. entre til Vikingeskibsmuseet.

1 TIME | PRIS FOR GRUPPE OP TIL 30 PERS.:  800 KR.

VisitRoskilde  |  Tlf.: +45 4631 6565   |  info@visitroskilde.dk   |   visitroskilde.dk 



FÅ HISTORIEN OM DANMARKS TIDLIGERE HOVEDSTAD - KOM PÅ

BYVANDRING I ROSKILDE
Engang var Roskilde Danmarks, ja hele Nordeuropas, hovedstad. Her samledes kirke og 
kongemagt, og sporene fra den tid findes stadig overalt i Roskilde. På en byvandring kom-
mer du historien nærmere: Vi besøger bl.a. Stændertorvet, hvor byens gamle rådhus ligger, 
og hvor der den dag i dag stadig gemmer sig en kirkeruin under torvet. Og så kigger vi na-
turligvis udefra på både Roskilde Domkirke og det Kongelige Palæ.

Rundvisningen varer 1 time, men der kan også arrangeres ture på 90 min., hvor Hotel 
Prindsen og Lise Nørgaards statue i gågaden inkluderes. Turene tilbydes på dansk, svensk, 
engelsk, tysk og fransk. 

1 TIME    | PRIS FOR GRUPPE OP TIL 30 PERS.:    800 KR.
90 MIN. | PRIS FOR GRUPPE OP TIL 30 PERS.:  1050 KR.

VisitRoskilde  |  Tlf.: +45 4631 6565   |  info@visitroskilde.dk   |   visitroskilde.dk 



BESØG DET ADELIGE JOMFRUKLOSTER...

ROSKILDE KLOSTER
Overalt i Roskilde fornemmer man historiens vingesus, og Roskilde Kloster er ingen undta-
gelse. Her boede gennem århundrede adelige jomfruer, hvis familier allerede fra pigerne 
var små havde købt en plads til dem på klosteret. Kom med på denne spændende rundvis-
ning, hvor vi fortæller om Sortebrødre, adelige jomfruer, klosterlivet og selvfølelig om hi-
storien bag klosteret i dag. I får også mulighed for at se den smukke Riddersal og klosterets 
egen kirke, som rummer sine helt egne historier.

Rundvisningen varer 1 time og tilbydes på dansk, svensk, engelsk og tysk. Prisen er ekskl. 
entre til klosteret.

1 TIME | PRIS FOR GRUPPE OP TIL 30 PERS.:    800 KR.

VisitRoskilde  |  Tlf.: +45 4631 6565   |  info@visitroskilde.dk   |   visitroskilde.dk 



KOM MED PÅ...

KILDEVANDRING
Engang havde Roskilde 24 navngivne kilder og brønde, nu er der otte tilbage. Men med det 
antal indtager Roskilde førstepladsen nord for Alperne, når det gælder en by med mange 
kildevæld. Ud over de otte navngivne kilder, er der kilder ved fjorden og rundt omkring i 
byens haver. 

Vandet i Roskilde har altid været anset for noget særligt. De mange kilder havde forskellige 
formål: Nogle kilder mente man havde en helbredende virkning, hvis man var syg - andre 
blev brugt til drikkevand, tøjvask og andre igen til trækkraft eller var vandforsyning for 
mennesker og dyr. Book en guide og hør om Roskildes helt særlige kildehistorie.

Rundvisningen varer 1 time og tilbydes på dansk, svensk, engelsk, tysk og fransk. 

1 TIME | PRIS FOR GRUPPE OP TIL 30 PERS.:    800 KR.

VisitRoskilde  |  Tlf.: +45 4631 6565   |  info@visitroskilde.dk   |   visitroskilde.dk 



HVORNÅR HAR DU SIDST VÆRET PÅ BESØG I...

EN KOLONIHAVE?
De første danske kolonihaver dukkede op for flere hundrede år siden. Oprindeligt var 
de forbeholdt arbejderklassen, der med de små haver fik mulighed for at slippe væk fra 
storbyens trange lejligheder. Sidenhen har kolonihaven fået en helt særlig plads i mange 
danskeres hjerte - og i dag er det alle slags mennesker man møder henover hækken. Kom 
med, når vi besøger Haveforeningen Solvang og fortæller om historien og kulturen bag den 
danske kolonihavebevægelse. Vi kigger naturligvis også indenfor i en af kolonihaverne og 
hører historien bag Solvang.

Rundvisningen varer 1 time og tilbydes på dansk, svensk, engelsk og tysk. 

1 TIME | PRIS FOR GRUPPE OP TIL 30 PERS.:   1100 KR.

VisitRoskilde  |  Tlf.: +45 4631 6565   |  info@visitroskilde.dk   |   visitroskilde.dk 



”MØD” ROSKILDES KENDTE...

FORFATTERE
På denne tur rundt i Roskilde ”møder” du nogle af byens kendte forfattere og hører om de-
res tilknytning til byen og forfatterskaber. Vi kommer bl.a. omkring H.C. Andersen, der hav-
de en skrækkelig oplevelse af at bo på Hotel Prindsen, samt forfattere såsom Ib Michael, 
Gustav Wied , Holger Drachman og Lise Nørgaard - sidstnævnte som i dag er portrætteret 
på gågaden i byen.

Rundvisningen varer 2 timer og tilbydes på dansk, svensk, engelsk og tysk. 

2 TIMER | PRIS FOR GRUPPE OP TIL 30 PERS.:   1500 KR.

VisitRoskilde  |  Tlf.: +45 4631 6565   |  info@visitroskilde.dk   |   visitroskilde.dk 


