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Vandre- og cykelture
Høje-Taastrup er rig på søer, moser, marker, skove og gamle landsbyer, så der er rigeligt at tage
sig til, når man planlægger udflugter og en aktiv ferie. Vestskoven, i den nordøstlige del af HøjeTaastrup, tilbyder med sine 1.360 ha. smukke skov- og landskabsoplevelser.
I Vallensbæk Mose kan man sejle i kano, fiske, ride eller gå ture i smukke rekreative omgivelser.
Velanlagte stier og skiltning gør det nemt at færdes – så tag bare picnickurven med. Brochurer
med seks spændende cykel- og vandreture findes på kommunens hoteller og hos
Rådhusbibliotekets turistinformation.
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Sol, strand og vand
Køge Bugt Strandpark ligger kun 10 minutter fra HøjeTaastrup. Strandparken er en 7,2 km lang sandstrand
med klitter og indsøer, hvor man kan bade, surfe og
padle i kajak. Fra Høje-Taastrup er der gode vandre- og
cykelstier til strandparken.

Hedeland – “det vilde vest”
Hedeland er et helt unikt fritidslandskab, som siden
1978 er anlagt i et stort grusgravsområde. Her er
bakket terræn med skov, vinmarker, søer og vandløb
med et rigt fugle- og dyreliv. Golfbane, fiskesøer, ridecenter med ridebaner, motocrossbane, veteranjernbane
og kolonihaver ligger i området.
Her er også en skibakke med udsigt til Sverige og Køge
Bugt. Toppen af bakken ligger 48 meter over havets
overflade, og når temperaturen kommer under nul
grader, sørger snekanoner for, at man kan kælke og
stå på ski. Neden for bakken ligger et græsk inspireret
amfiteater, hvor man kan overvære klassiske operaforestillinger om sommeren.

V
R

Veteranbanen
Hedelands Veteranbane er Danmarks længste smalsporede veteranbane, i øjeblikket med en
længde på 5 km. Veteranbanen kører hver søndag i sæsonen, der løber fra midten af maj
til begyndelsen af september.

Roskilde Racing Center
Roskilde Racing Center er med sine 57.899 m2
Danmarks største gokartanlæg, hvor der kan køre op til
24 gokarts på banen ad gangen. Gokartbanens længde
er 1.250 meter.
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Bowling
Want2Bowl i Taastrup tilbyder bowling for hele familien. Alle aldre kan deltage og dystre på lige
fod.

Svømmehaller
Taastrup Svømmehal og Fløng Svømmehal er åbne for badegæster. Som et anderledes arrangement har Fløng Svømmehal taget initiativ til stilleaftener for voksne med dæmpet belysning og
levende lys ved bassinkanten én gang om måneden i vinter halvåret. Der kan samtidig bestilles
servering omkring et 34 grader varmt terapibad.

At leve
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Spisesteder
Både Taastrup Hovedgade og Hedehusene Hovedgade har en bred vifte af fortovsrestauranter, spisesteder og beværtninger,
hvorfra man kan betragte byens liv over et varieret menukort. Spisesteder findes også i Høje Taastrup og i City 2.

Overnatningsmuligheder
Skal man overnatte i Høje-Taastrup er mulighederne mange. Quality Hotel Høje Taastrup,
Taastrup Park Hotel og Hotel Svalen i Hedehusene er de tre største hoteller i kommunen.
På Roskildevej ligger også Wittrup Motel, som er Danmarks ældste, og i Vridsløsemagle ligger
der en Bed & Breakfast i idylliske omgivelser.
Skal man afholde en konference, tilbyder Høje-Taastrup, med sine hoteller og sin beliggenhed
tæt på Kastrup Internationale Lufthavn, optimale vilkår. Fra Høje-Taastrup Station finder den
besøgende togafgange til hele Danmark.
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Shopping
Ved Taastrup Station og Hedehusene Station ligger de
to gamle og hyggelige handelsgader Taastrup
Hovedgade og Hedehusene Hovedgade. Her findes et
væld af butikker for enhver smag.
Syd for Høje Taastrup Station ligger City 2, som er et af
Nordeuropas største indkøbscentre, hvor man sagtens
kan bruge en dag i de omkring 100 forretninger. Her er
også forlystelser på torvet og syv biografsale.
Den svenske møbelgigant IKEA ligger ved tilkørslen til
Holbækmotorvejen sammen med McDonald´s, Toys R Us
og Elgiganten m.fl.

Kunst og kultur
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Postmodernistisk arkitektur
De seneste 40 års udvikling i Høje-Taastrup er præget af den moderne byplanlægning,
og spændende byggerier inden for stilen postmodernisme kan ses her sammen med
Skandinaviens højeste skulptur Torstårnet.

Museer

Lille, undseeligt – og verdensberømt. Her findes alt, der er værd at se om manden, der i 1676
opdagede lysets tøven: Ole Rømer. Kroppedal Museum byder på mange faste udstillinger og
særudstillinger inden for astronomi, nyere tid og arkæologi. Museet er placeret i idylliske
omgivelser tæt ved den smukke store Vejleådal i Vestskoven.
Arken, Museum for Moderne Kunst, er egnens største kunstmuseum med udstillinger af
værker fra tiden efter 1945. Museet ligger i Køge Bugt Strandpark – kun 10 minutter fra
Høje-Taastrup.

Fra runesten til svenskekrige
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Høje-Taastrup var beboet allerede efter seneste istid for 6.000 år siden. Vest for Høje Taastrup
landsby har arkæologer fundet rige fyrstegrave fra før Kristi fødsel. Ved Ansgar Kirke i
Hedehusene står Kallerupstenen – en runesten rejst af vikingehøvdingen Hornbore omkring
år 825 e. Kr.
I midten af 1100-årene kæmpede kongesønnerne
Svend, Knud og Valdemar om magten i Danmark, og
på marken ved Høje Taastrup Kirke mødtes kong
Knud og kong Svend i et drabeligt slag. På kirkegårdsmuren ses en mindetavle over den blodige strid.
I 1658 lagde Høje Taastrup Præstegård hus til forhandlingerne om Roskilde-freden, der førte til, at
Danmark måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge til
Sverige.

L

Landsbyer og kirker
Høje-Taastrup Kommune rummede oprindeligt 14 landsbyer, hvoraf nogle er vokset sammen
med de større byer. Skønt landsbyernes huse med tiden er blevet ombygget og fornyet, er
mange af de historiske træk bevaret. Kommunens fire middelalderkirker er alle i romansk stil
opført i 1100-årene. De ligger i landsbyerne Høje Taastrup, Reerslev, Sengeløse og Fløng.

Teater
I Taastrup Teater kan såvel børn som voksne opleve et varieret
repertoire af alt lige fra børneteater og drama til musik og dans.
Teatret præsenterer løbende produktioner om nutidige og aktuelle
emner, såsom etnisk og kulturel mangfoldighed, urbanisering og globalisering.

Events

K

Kulturfestival og cykelløb
I forårsmånederne vil man ofte støde på udendørs underholdning på Taastrup Hovedgade og
Hedehusene Hovedgade, hvor forretninger og foreninger i fællesskab indbyder til events såsom
koncerter, gadeteater og lignende. I juni kan man opleve den årlige kultur festival– Kul´Touren –
som byder på en hel uge fyldt med koncerter, ferniseringer, litteraturaftener, børnearrangementer og teateroplevelser.
Cykelløbet Ritter Classic er opkaldt efter den danske cykellegende Ole Ritter. Både amatører og
professionelle kører side om side i løbet, hvor det er en årlig tradition at starte og slutte i HøjeTaastrup.
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Børnekulturnat
Hvert år i oktober afholdes der en særlig kulturnat for
børn, hvor kommunens kulturelle institutioner og
foreninger byder på teater, aktiviteter og udstillinger.

Opera på friluftscenen
Amfiteateret i Hedeland har gennem de sidste 10 år
markeret sig som en af de største friluftsscener i
Øresundsregionen med plads til 4.000 tilskuere.
Amfiteateret udgør den perfekte ramme om klassiske
operaopsætninger, som vises hvert år i august.

Høje-Taastrup
Høje-Taastrup ligger som porten til hovedstaden blot 17 km fra Københavns centrum og har 46.000 indbyggere. Høje
Taastrup er en moderne by, hvor man bl.a. kan gå på shopping i et af landets største indkøbscentre, gå i teatret eller se på
moderne arkitektur. Desuden byder Høje-Taastrup på mange smukke naturområder. På et besøg i Hedeland kan man f.eks.
opleve en tur i veterantog, gå tur langs vinranker, eller man kan tage picnickurven med til udendørsopera. De gode transportmuligheder til Høje-Taastrup, hvad enten man snakker tog, motorveje eller busser, hjælper den besøgende godt på vej
til de mange oplevelser.

Find mere information: www.hojetaastrup.dk
Turistinformation
Rådhusbiblioteket
Bygaden 2, 2630 Taastrup
Tlf:
43 35 20 90
Fax:
43 35 20 93
E-mail: hoejetaastrup_bibliotek@htk.dk
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Høje-Taastrup Turistforening
Erik Husfeldts Vej 2, 2630 Taastrup
Tlf:
43 35 38 48
Fax:
43 35 38 49
E-mail: erhvervskontoret@htk.dk
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Billederne i brochuren er venligst stillet til rådighed af:
FB Gruppen, Høje-Taastrup Kommune, Kroppedal Museum, Teater Hedeland,
Hedeland Veteranbane, Visitdenmark, I/S Vallensbæk Mose
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Tak til følgende fotografer:
Kenn Thomsen · Marie Rosenkrantz Gjedsted · Leif Johannsen
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A different hotel experience...
A full-service hotel, situated only 15 min.
from Copenhagen city center
• 154 large, bright rooms
• Restaurant and bar
• Indoor swimming pool
• Fitness room and sauna
• Sun center
• Games room
• Large parking facilities

For booking call

(+45) 43 99 77 66

Carl Gustavs Gade 1, DK-2630 Taastrup
Tel.: +45 43 99 77 66 Fax: +45 43 99 72 66
www.choicehotels.dk/hotels/dk004

SOMMER I CITY 2

"Vestegnens flotteste handelsgade"
Besøg Taastrup ByMidte, nyrenoveret med "højt til loftet".
Flere end 90 specialbutikker, cafeer og restauranter beliggende på Taastrup
Hovedgade i hjertet af Taastrup. Bus 123 og S-tog linie B og B+ kører lige
til døren, stå af på Taastrup Station.
Læs mere på www.taastrupbymidte.dk

Keder du dig? Du får det altid sjovt i City 2.
Hele sommeren kan du købe
vores børnebillet og opleve
mange forskellige
børnearrangementer.

Taastrup ByMidte

Gå ind på www.city2.dk
og se hvad der sker
af spændende ting
på City Torvet
hele sommeren.
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