Velkommen til Orø! – Hegnegården, Næsbyvej 28, 4305 Orø
Kørselsbeskrivelse fra Nordsjælland:
• Kør til Frederikssund, over broen, drej til venstre, kør via Lyngerup til Dalby.
• I Dalby skal du dreje til højre ad Solbakkevej, kør igennem Dalby og drej til
højre ad Kyndbyvej.
• Følg herefter skiltning mod Orø.
• Der er færgeforbindelse fra Hammer Bakker til Orø (Østre Færge).
• På Orø kører du ca. 1.8 km, hvorefter du skal dreje til højre ad Næsbyvej.
• Efter ca. 2 km. finder du Hegnegaarden på din højre hånd.
Kørselsbeskrivelse fra København:
• Fra København tager du Holbækmotorvejen 21/23
• Drej af ved afkørsel 15, mod Frederikssund.
• Følg 1. vej i rundkørslen, efter ca. 2,2 km skal du dreje til venstre ad Karlebyvej
– følg skiltningen mod Kirke Hyllinge.
• Efter Kirke Hyllinge er det blot at følge skiltene mod Hammer Bakker/Orø færge.
Der er da ca. 8 km til færgen.
• Der er færgeforbindelse fra Hammer Bakker til Orø (Østre Færge).
• På Orø kører du ca. 1.8 km, hvorefter du skal dreje til højre ad Næsbyvej.
• Efter ca. 2 km. finder du Hegnegaarden på din højre hånd.
Gps adresse Hammer Bakke 21, 4050 Skibby, når du kommer til nr. 21 fortsætter du
lige ud til du når Østre færge.
Østre Færge sejler med faste tider alle dage mellem kl. 6 – 19. Fra Hammer Bakker 00
– 20 – 40. Uden for det faste tidsrum sejler den kontinuerligt ved behov.
Der modtages ikke kreditkort, men du kan bruge det danske mobil Pay eller kontanter.
Orø-færgen sejler fra Holbæk Havn (nær stationen) og er den anden færgeforbindelse
til Orø. Overfartstiden er ca. 30 minutter.
Færge tider kan findes på link www.holbaek.dk/faerge færge modtager kreditkort eller
kontanter.
På www.krak.dk kan du få en mere detaljeret kørselsbeskrivelse.
Togtider til Holbæk kan du finde på www.dsb.dk
Hvis du ønsker transport fra færgen til Hegnegården kontakt venligst lederen
på det kursus du er tilmeldt.
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