Kørevejledning til Dyrehavetur
Kør mod Esplanaden
TH af Store Kongensgade
TH af Folke Bernadottes Allé
Fortsæt af Kalkbrænderihavnsgade
400 m Efter Svanemølleværket hold til Højre af Strandpromenaden
Ved lyssignal TH ad Strandvejen
Følg Strandvejen ca. 7 km til Bellevue
TV ad Dyrehavevej (Dyrehaven) lyskrydset lige efter Bellevue Teateret og Circle K
Følg vejen til venstre (5 Kgs. Lyngby)
Straks efter TH (Lyngby)
TH (Hjortekær 1) ad Hjortekærsvej (Margueritruten)
Følg Hjortekærsvej, hold til højre hvor vejen svinger 90 gr.
TH (Rådvad 3)
Kør gennem den røde port og ind i Dyrehaven og følg vejen til Eremitage Slottet
PAUSE – Her holder vi en dejlig pause med god udsigt
Efter ca. ½ times pause følger I vejen tilbage til porten
Ved porten køres skråt TV ad Lundtoftevej og hold TH i lille rundkørsel
Når i er kørt under motorvejen, drejes til venstre af Lundtoftegårdsvej
Følg vejen til Lyngbygårdsvej lige før Circle K
Næste Lyskryds drejes til højre af Sorgenfrigårdsvej
Følg vejen ligeud til den skifter navn til Fuglevadsvej
Drej skarpt til venstre af Skovbrynet
Lige efter skinnerne (Fuglevad Station) skal i til Højre af Møllevej (lille grusvej).
For enden af Grusvejen, drejes til Højre af I.C. Modewegs Vej
Fortsæt over Jernbanen af Lystoftevej
Hold til venstre af Lystoftevej til i kommer til Kulsviervej
Drej til Venstre af Kulsviervej og kør ned til Rundkørsel.
Tag 3. vej til højre, Ørholmvej.
Fortsæt af Ørholmvej til i kommer til Rundkørsel (Skodsborgvej)
Tag 1. vej til højre af Skodsborgvej
I Lyskryds drejes til venstre af Vangebovej
Fortsæt af Vangebovej til i kommer til Rundkørsel
Tag 3. vej Øverødvej, fortsæt lige over i krydset ved Kongevejen
Fortsæt lige over i næste rundkørsel af Holte Stationsvej
Drej til Højre af Dronninggårdsvej og derefter til venstre af vejlesøvej
Følg vejen rundt om Vejlesøen og drej til Højre af Vejlesøvej
For enden af Vejlesøvej drejes til venstre af Parcelvej
For enden (Ved Tankstation) drejes til Højre af Frederiksdalsvej.
Fortsæt af lige ud Frederiksdalsvej forbi ”Sinatur” Hotel og over træbroen over
Mølleåen
TH ad Kulhusvej (2. vej efter Mølleåen)
Drej TH første gang og kør ned på Grusparkeingen på højre side
Bag drivhusene er der borde og bænke og her nyder vi den medbragte kaffe og kage.
Tak for i aften og god tur hjem!

