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Bilister, der kommer sydfra

I skal køre ad vej 16 mod Hillerød. Ud for Hillerød drejer 16 fra mod Hundested, men I skal
fortsætte ligeud ad den vej, I kører p̊a. Den kommer til at have nummer 267.

Vejen fortsætter ligeud indtil rundkørslen ved Høbjerg. Her skal I dreje til venstre i rundkørslen
og fortsætte ad 267, som p̊a denne strækning hedder Kildevej.

I skal følge Kildevej/267 syd om Helsinge indtil I kommer til et kryds, hvor der er skilte mod
Tibirke til venstre og Ørby til højre. Her skal I dreje mod venstre ad Tibirkebro (det er navnet
p̊a en vej, ikke en bro). Den har rutenummer 237. Det er lidt over 9km efter rundkørslen –
sørg for ikke at dreje fra for tidligt.

For enden af Tibirkebro skal I lidt til højre og straks efter til venstre ad Tisvildelundevej. Her
st̊ar der en tavle med et kort, hvor I eventuelt kan finde Margot Nyholms Vej.

I skal køre ad Tisvildelundevej og dreje til højre ad Brøndgraverens Vej.

Den udmunder i Victor Bendix Vej, hvor I skal dreje til venstre.

For enden af Victor Bendix Vej skal I dreje til højre ad Margot Nyholms Vej.

Observatoriet ligger p̊a Margot Nyholms Vej 19 og er synligt fra vejen.

Hvis I overser Tibirkebro og ikke f̊ar drejet af, kommer I lidt længere fremme til et T–
kryds, hvor Kildevej udmunder i Vejbyvej. Drej til venstre og fortsæt ad Vejbyvej indtil
den udmunder i Tisvilde Bygade. Her skal I igen dreje til venstre og fortsætte til Alléen
p̊a højre h̊and. Herfra følger I nedenst̊aende vejledning for rejsende med toget.

Rejsende med toget

I skal st̊a af p̊a Godhavn station. Det er næstsidste station p̊a banen fra Hillerød til Tisvildeleje.

Lige ved stationen krydses banen af Godhavnsvej. G̊a til højre n̊ar I kommer ud p̊a vejen fra
perronen og fortsæt 200 meter til vejen udmunder i et T–kryds.

For enden af Godhavnsvej skal I dreje til venstre ad Tisvilde Bygade.

Fortsæt 400 meter og drej til højre ad Alléen. Sammen med navneskiltet sidder et skilt, der
viser vej til Sandflugtsmonumentet. Der er ogs̊a et tydeligt P–skilt til en parkeringsplads ved
siden af vejen. Lige før trappen op til monumentet skal i dreje til venstre ad vejen nedenfor
bakken.

Fortsæt 300 meter og drej til højre ad Victor Bendix Vej.

For enden af Victor Bendix Vej skal I dreje til højre ad Margot Nyholms Vej.

Observatoriet ligger p̊a Margot Nyholms Vej 19 og er synligt fra vejen
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