Transport og parkering
Bus 390, der går mellem Helsinge og Helsingør og Bus
362 på ruten Mårum - Græsted stopper i Esrum Hovedgade. Herfra er der ca. 250 m til Esrum Kloster og yderligere 250 m til p-pladsen syd for Esrum Møllegård, hvor
ruten starter og slutter.

Miljøministeriet
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Toilet
Der er adgang til handicapvenligt toilet i nordgavlen af
Esrum Vandmølle. Samme sted er der elevator, så det er
muligt at komme op og se mølleloftet og evt. spise medbragt madpakke i tilfælde af dårligt vejr. Der er åbent i samme tidsrum som i caféen. Brug af elevator kræver dog hjælp
fra personalet på stedet.

Café og restaurent
Café Daniels Kilde ved Esrum Møllegård har åbent fra
april til efterårsferien, tirsdag til søndag fra kl. 11.00 - 17.00.
Her kan personalet hjælpe med rampe ved døren.
På Esrum Kloster, kan man købe kaffe og kage i Broder
Rus’ Kælder, som har åbent hele året fra kl. 11.00 - 17.00
(januar undtaget), i vinterperioden dog kun i weekenden.
Her er det desværre ikke muligt at have en rampe.

Stien er lavet med vejledning fra Statens Byggeforsknings
Institut AAU og Dansk Blindesamfund, i samarbejde med
Esrum Kloster & Møllegård og støttet af Arbejdsmarkedets
Feriefond. Gribskov og jorderne omkring Esrum Møllegård
administreres af Naturstyrelsen.
Vi ønsker dig en god tur
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Kommer du i bil, kører du syd om Esrum ad Frederiksværkvej rute nr. 205 til parkeringspladsen ved Esrum
Møllegård. Der er handicapparkering tæt på infotavlen
ved rutens start.
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I foråret 2012 åbnede Naturstyrelsen Nordsjælland en ny
handicapvenlig sti ved Esrum. Stien er 1,5 km lang og går
gennem Esrum Møllegård, dennes have, videre gennem
skoven, og langs marken. Det er en meget varieret rute med
en del terrænforskelle. Det anbefales at tage ruten i retning
mod uret, det vil sige mod nord først, for ikke at starte turen
med en stigning. Undervejs er der opstillet tre bænke med
ryg- og armlæn, så der er mulighed for hvil på turen.
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Stien er lavet for at give kørestolsbrugere, dårligt gående og
synshandicappede mulighed for at komme rundt i omgivelserne. Mange tager til Esrum Kloster & Møllegård for at få
en god oplevelse, men har hidtil haft svært ved at komme
rundt i landskabet, fordi der ikke har været en kort rute, som
har været sikker at færdes på. Det er der nu.
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Undervejs er der otte infotavler, hvor overskrifter og tegninger er hævet op, så de kan læses og mærkes af blinde.
Der er også et tlf. nr. på hvert skilt, så du med din mobil tlf.
kan få fortalt en udvalgt historie fra stedet. Det koster almindelig takst at ringe op til audioguiden. Det har desværre ikke
været muligt at placere alle infotavlerne på samme side af
stien. Tavlerne står på venstre hånd, bortset fra tavle nr. tre
og fire, hvis du følger den anbefalede gå retning.

Stien ligger i en ådal nord for Esrum Sø. Søen opstod efter
istidens afsmeltning og afvander via Esrum Å til Øresund.
Det var i dette område Cisterciensermunke slog sig ned
i 1100-tallet og byggede Esrum Kloster. Her var både
adgang til tømmer, jord til afgrøder og husdyr, samt rindende vand og mulighed for mølledrift. I dag afgræsses
en del af engene ned til Esrum Å. De lidt højere jorder ind
mod skoven dyrkes økologisk, med vekslende afgrøder.

