
Nyd parken og naturen med hele familien.

Besøg Paradehuset med salg af historiske plan ter og 
potter m. v.

Få en dejlig frokost i Klostercaféen eller nyd din 
medbragte mad i frokostlunden.

Husk at Gisselfeld hvert år afholder større events 
som Klassisk Motorshow, og det store jule torv, der 
er kendt som Danmarks hygge ligste.

Gisselfeld tilbyder både private og firmaer mulig-
hed for at afholde fester, arrangementer og events i 
spændende og smukke omgivelser. 

   elkommen til Gisselfeld

 
Gisselfeldvej 12A 
4690 Haslev 
tlf. +45 5632 6032
www.gisselfeld-kloster.dk

Slotsparkens åbningstider og priser
se www.gisselfeld-kloster.dk 
OBS! Parken kan i ganske særlige tilfælde 
være helt eller delvist lukket.
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Gisselfeld Kloster
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Gårdsø

Bredesø

 1. Indgang og Klostercafé
 2. Legeplads - med Bålhus
 3. Fold
 4.  Gl. køkkenhave
 5.  Frokostlund
 6.  Gisselfeld gl. borgruin - Valgestrup
 7. Paradehus/Orangeriet
 8.  Godskontor
 9.  Peder Oxe Hallen
10.  Herskabsstalde/Grev Knuths Fløj
11.  Slottet
12.  Tunnel
13.  Springvand
14. Vandfald
15. Tempelø
16. Rhododendronø
17. Janehus
   
   Toilet
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Private stier
Offentlige stier
Privat område
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Retningslinier for færdsel i parken:
Hunde er velkomne, men skal føres i snor. Husk venligst hundeposen. 
Der må ikke kravles i træer, på hegn, vandfald eller bygninger. Der 
må ikke tages stiklinger, afbrækkes grene, blade eller lign. Adgang 
forbudt skilte skal respekteres. Det er kun tilladt at fotografere til 
private formål. Al anden fotografering, herunder bryllupsfoto, kræver 
tilladelse. 
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     å minutter fra nutidens brølende motorveje - i et af  
               Sjællands smukkeste landskaber - ligger Gisselfeld 
Kloster, en af Danmarks ældste og bedst bevar ede renaissance-
borge.

Navnet kan føres helt tilbage til år 1370, men den røde borg, som 
vi ser i dag, blev bygget i perioden 1547 til 1575, af Peder Oxe, 
Danmarks mægtige rigshofmester. 

I 1701 bestemte Christian Gyldenløve, at Gisselfeld skulle gøres 
til kloster, hvor adelige jomfruer og en abbedisse skulle tilknyt-
tes klosteret. Disse planer blev dog aldrig ført ud i livet, men 
navnet Gisselfeld Kloster hang ved. 

Under indtryk af de urolige tider omkring Grevens Fejde i 1534, 
blev Gisselfeld bygget som et forsvarsanlæg - med ringmur, vin-
debroer, skydeskår og voldgrav. Gisselfeld er et af Danmarks 
største godser, med et samlet areal på 3.850 ha, hvoraf ca. 2/3 
er skov. Næsten hele Vest er Egede By og 9 store gårde hører ind 
under godset, der i alt har 126 ejendomme. 

Der har været haveanlæg om kring slottet i flere hundrede år. 
Disse smukke omgivel ser in spirerede bla. H. C. Ander sen til det 
verdenskendte eventyr “Den grimme ælling”, under et af hans 
ophold på Gissel feld. Den nuværende park på ca. 40 ha blev 
anlagt i slutningen det 19. århundrede af den berømte engelske 
havearkitekt H. E. Millner.


