
Gl. Holtegaardturen  
 - landsby, barok og villakvarter  
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Gl. Holtegaardturen tager sit udgangs-
punkt i KulturSlangen. Denne lille rundtur 
i Gl. Holte er 4,8 km lang.

Læs om de historiske steder på: 
oplev.rudersdal.dk/glholtegaardturen.

Du kan også scanne QR-koden og få 
yderligere information.  

 

 

KulturSlangen er en rute, der kombi-
nerer natur, kunst og historie. Ruten er 
14,5 km lang, og løber fra Næsseslottet 
ved Furesøen i vest til Vedbæk Havn og 
Øresund i øst.

Ruten slanger sig gennem Rudersdal 
Kommunes smukke varierede natur og 
går igennem skov og åbne landskaber. 

KulturSlangen løber desuden 
gennem villakvarterer og 
byområder på stier og veje. 
Ruten kan gennemføres til fods 
eller på cykel.

En del af 
RudersdalRutens Univers

Om 
Gl. Holtegaardturen  

Kender du  
KulturSlangen?

RudersdalRutens Univers 
består af en lang række 
ruter og stier, hvor du kan 
løbe, cykle eller gå en tur. 
De fleste ruter er afmærket 
med skilte.

Læs om universet på: 
www.rudersdalruten.dk. 

Få inspiration til ture i naturen på facebook:
Facebook.com/rudersdalrutensunivers 

Flere 
ture på KulturSlangen

Har du lyst til flere oplevelser langs 
KulturSlangen, kan du prøve:
Vedbækturen
oplev.rudersdal.dk/vedbaek
Næsseslotsturen
oplev.rudersdal.dk/naesseslotsturen
Søllerødturen
oplev.rudersdal.dk/sollerodturen
Maglemoseturen 
oplev.rudersdal.dk/maglemoseturen
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Historiske steder på
turen 

Seværdighederne på turen rummer både 
kunst, arkitektur, natur og lokalhistorie.   
 
1. Gl. Holtegaard
Gl. Holtegaard er tegnet og opført (1756-1757) 
af kgl. hofbygmester Lauritz de Thurah 
(1706-59). 

2. Landsbyen Holte
Bydelen Gl. Holte var det oprindelige Holte i 
Søllerød sogn. 

3. Alvejen - Attemosevej fra hovedvej til sog-
nevej 
Attemosevej er en del af den gamle vej mellem 
Nordsjælland og København. 

4. Kirkestien - binder sognet sammen 
Folk fra Gl. Holte har i århundreder færdedes 
ad Alvejen - Attemosevej - og videre mod vest 
ad Kirkestien op til kirken i Søllerød. 

5. Hørsholmvejen - Danmarks første 
motorvej
Den 23. januar 1956 åbnede Danmarks første 
motorvej, Hørsholmvejen. En 12 km lang 
strækning fra Jægersborg over Nærum og Gl. 
Holte til Hørsholm. 

6. Lauritz de Thurahs barokhave
Sanselighed, kontrol og iscenesættelse er 
barokhavens særkende. 

Infotavler
Historiske steder

KulturSlangen
Gl. Holtegaardturen
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