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Ærværdige Grander inviteres til 
 

Kanontur på Røsnæs 
 

Vi skal besøge en vingård, opleve dele af Røsnæs flotte natur og have udsøgt 
frokost på Danmarks bedste badehotel, Strandhotel Røsnæs. 

 

Halvøen Røsnæs er i disse år ved at udvikle sig til Danmarks førende vindistrikt, 
og rummer nu 4 vingårde. Vi skal besøge en af dem, bese dyrkningen og 

Skambæk skanser mv., men ikke mindst, også smage på deres vine. 
  

 
 

Herefter venter frokosten på dette års bedste badehotel, Strandhotel Røsnæs. 

Efter frokost er det tid til oplevelser i området på egen hånd. 
 

 
 

Turen afholdes fredag d. 10. september. Vi mødes lidt før kl. 10 ved hotellets 
Restaurant Næs, Klintedalsvej 60, 4400 Kalundborg. Se kørevejledning side 2. 

 

Hele arrangementet kan holdes på kun 450,- kr. pr. person. Der er først til 

mølle tilmelding idet der maks. kan deltage 25 grander incl. ledsagere. 
 

Tilmelding ved indbetaling til Jyske Bank, reg.nr. 5021 konto 1520445  

efter først til mølle princippet allersenest 25. august. 
 

Alt i Ære 
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Kørselsvejledning. 
 

Kør ad motorvejen mod Holbæk, men ikke ind til Holbæk. 
I Elverdamsdalen følger man motorvejen mod Kalundborg, det er den man 

også benævner Skovvejen. Det er Rute 23. 
Fortsæt ligeud også når vejen bliver almindelig landevej til lige udenfor 

Kalundborg. I Tømmerup rundkørslen vælger du første afkørsel ad Holbækvej 
og fortsætter ind mod Kalundborg, forbi rådhuset og frem til næste rundkørsel, 

hvor Menu ligger på højre hånd. Tag igen første afkørsel ad Nørre Alle.  
 

 
 

Nørre Alle skifter længere fremme navn til Esbens Snarresvej og lidt længere 

fremme til Røsnæsvej. Fortsæt ligeud gennem rundkørslen og hold øje med 
skiltet Restaurant / Hotel på venstre hånd. 

 

 
 

Følg Klintedalsvej frem til nr. 60, Her ligger Strandhotel Røsnæs med 

Restaurant Næs, hvor vi skal mødes lidt før kl. 10.  
Køretid er fra Taastrup anslået 1 time og 15 minutter. 

 
Læs mere om stedet her: https://sh-r.dk/ 

 

https://sh-r.dk/

