Firmaudflugter
i Høje-Taastrup

› Operaopsætninger i Hedelands store amfi-teater
› Med veterantog gennem storslået natur
› Fart og action på go-kart banen
› Museum for astronomi, arkæologi og nyere kulturhistorie

Nu I alligevel er her…
Nu I alligevel er her…
Høje-Taastrup har meget at byde på – også når medarbejdere i jeres virksomhed skal have
et afbræk fra hverdagen. På de følgende sider kan du læse om de mange muligheder for
at lave en sjov, spændende eller lærerig medarbejderdag eller firmaudflugt i HøjeTaastrup.
I Høje-Taastrup kan man både opleve storslået natur i det rekreative Hedeland, hvor
gamle veterantog tager virksomheder med på en hyggelig tur gennem landskabet. Man
kan nyde kreative udfoldelser på teaterscenerne i Taastrup by eller det store udendørs
amfiteater i Hedeland. Man kan reservere en af kommunens svømmehaller til afslappende
hygge med levende lys omkring bassinkanten og uddannede massører klar til at gøre livet
lidt mere behageligt. Eller man kan udfordre kollegaerne til en dyst i hæsblæsende gokart kørsel på de store go-kart baner i kommunen. Kort sagt: Høje-Taastrup Kommune
har de perfekte rammer for en god medarbejderdag eller firmaudflugt. Brug de mange
muligheder i Høje-Tasstrup – nu I alligevel er her…

Hedeland:
Hedeland er et 15 km2 stort
rekreativt område, hvor landskabet er i stadig forandring.
Området der tidligere var en
grusgrav danner i dag varierede landskaber med søer,
kanaler, sletter, skove og
bakker. I Hedeland findes
blandt andet også veterantog, golfbane, ridebaner, vinplantage og go-kartbane.
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Kultur
og gastronomi
i Taastrup
Taastrup Teater
Taastrup Teater og restaurant Hereford Steak House har sammen lavet et godt tilbud til
virksomheder, der vil ud og have en oplevelse sammen i afslappede rammer. På Taastrup
Teater kan man se sæsonens forestillinger som i 2004 bl.a. indeholder Danmarkspremieren på den hollandske Peter Hilhorsts virkelighedsnære debutstykke "HETZ" samt
koncerttilbud inden for den klassiske genre. Der er grupperabatter fra 10 personer og
opefter. I kan også få en rundvisning i teateret, hvor der fortælles om Taastrup Teaters historie og de skuespillere, der er med i stykkerne.

Taastrup Teater, Kjeld Abells Plads, 2630 Taastrup, Telefon 4335 2770, Telefax 4335 2780,
Web: www.taastrupteater.dk, Kontakt: Mogens Holm

Hereford Steak House:
Hereford Steak House har udarbejdet et
forslag til firmaer og andre grupper, som
skal i Taastrup Teater eller på anden måde
skal besøge Taastrup by. Forslaget er skræddersyet til grupper fra 10 personer og
opefter. Der er plads til maksimum 72 personer på 1. sal. Hvis I ønsker at aftale individuelle menuer og vine, er I altid velkomne
til at kontakte direktør Jan Sundberg direkte.
Hereford Steak House, Køgevej 106 ,
2630 Taastrup, Telefon 4352 0039,
Telefax 4352 2539, Kontakt: Jan Sundberg
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Levende
lys ved bassinkanten
Taastrup Svømmehal og Fløng Svømmehal

tur i svømmehallen med et grill-arrange-

er kendt for den hyggelige atmosfære med

ment på de omkringliggende grønne

et veluddannet personale, som altid sikrer

områder. Her kan man også spille fodbold,

en positiv oplevelse for deres gæster. Som et

håndbold, petanque, kroket, rundbold,

anderledes arrangement for virksomheder

atletik, græsvolley, golf- put træning m.v.

tilbyder begge svømmehaller stilleaftener for
voksne med hyggemiljø med dæmpet

Svømmehallerne er altid klar til at arran-

belysning og levende lys omkring bassinkan-

gere alle former for sjove konkurrencer i

ten. Der kan samtidig bestilles servering

svømmehallen. Begge steder tilbydes også

omkring et 34 grader varmt terapibad, som

træning i livredning, vandvolley, basketball,

er blevet et kæmpe hit. Ved disse arrange-

svømmeundervisning, kursusaktiviteter i

menter kan der også bestilles tid hos svøm-

tilstødende lokaler m.v. Dykkerkurser kan

mehallens uddannede massører.

også arrangeres.

I både Taastrup og Fløng svømmehal er det

Svømmehallerne kan bestilles til

i sommerhalvåret muligt at kombinere en

særarrangementer, hvor virksomheden har
enebrug af hele anlægget.

Taastrup Svømmehal & Idrætspark
Parkvej 78, 2630 Taastrup
Telefon: 4335 2740, Mobil: 2845 2740
E-mail: LarsKoe@htk.dk
Web: www.taastrupsvoemmehal.htk.dk
Kontakt: Halinspektør Lars Køhler
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Fløng Svømmehal & Idrætsanlæg
Fløng Byvej 24, 2640 Hedehusene
Telefon: 4335 2755, Mobil: 2028 7768
E-mail: jansoe@htk.dk, Web: www.fsi.htk.dk
Kontakt: Halinspektør Jan Sørensen

Schumacher for Schumacher
en dag
for en dag
Roskilde Racing Center tilbyder jeres virk-

hel- og halvdagsarrangementer med helt

somhed en dag med fart og action på

op til 100 deltagere.

deres 1250 meter lange go-kart bane i
Hedeland. Her kan man udfordre kol-

Udskejelserne på Go-kart banen kan kom-

legerne i en hæsblæsende dyst i de hurtige

bineres med et fagligt program i Racing

go-karts. Go-kart løbene kan arrangeres

Centrets store mødelokaler, hvor jeres virk-

som en serie af mindre løb, der afsluttes

somhed kan høre oplæg fra spændende

med en stor finale, eller I kan få et tilpasset

foredragsholdere eller modtage kurser i

individuelt program. I kan vælge mellem

f.eks. salgstræning, medarbejdermotivation
og produktpræsentation.

Roskilde Racing Center
Abildgårdsvej 1-3
4000 Roskilde
Telefon 7025 0086
Web: www.roskilderacingcenter.dk
Mail: info@roskilderacingcenter.dk
Kontakt: Preben Christensen
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Med tog tilbage Med
i tiden
tog tilbage i tiden
En tur med veterantog gennem Hedelands
særprægede natur er et populært tilbud til
firmaskovturen. Langs den 4,2 km lange
bane er det muligt at stå af toget for at
spise, lege eller slappe af i græsset. I kan
bestille særtog specielt til jeres medarbejderarrangement hele året rundt og på alle
ugens dage. Særtogene kan efter ønske
fremføres af enten damp- eller motorlokomotiv.
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Hedelands Veteranbane
Brandhøjgårdsvej 2
2640 Hedehusene
Telefon 4352 0936
Web: www.ibk.dk
Kontakt:
Peter Hein - Tlf. 4632 1255 (18-20)
Peter Andersen - Tlf. 4656 3976 (18-20)

En køreturEnforkøretur
barnlige
forsjæle
barnlige sjæle
I Hedeland finder man også en togbane i

Lokomotiverne er kraftige nok til at

miniformat. Brandhøjbanen har en samlet

trække flere vogne med børn og voksne.

længde på over 1.200 meter, hvor der

Firmaskovturen kan altså kombineres med

køres med ægte dampdrevne model-loko-

et stop ved Brandhøjbanen, der giver rig

motiver - præcis som i gamle dage.

mulighed for kigge på teknik for de, der

Anlægget omfatter stationer, drejeskive,

stadig har en indre "lokomotivfører"

fyrgrav, broer samt en tunnel, og det hele

gemt i sig eller blot har lyst til at lære

ligger nu som en meget smuk naturbane.

noget nyt.

Interesseret i at leje Minibanen, så ring på til Otto Jensen telefon 4352 0936.
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Opera og teaterOpera
i det fri
og teater i det fri
Teater Hedeland har de seneste år markeret sig som en af de førende friluftsscener
i Øresundsregionen. Det unikke amfiteater
udgør den perfekte ramme om klassiske
operaopsætninger, som vises én gang årligt
i august (Wagner´s "Den flyvende
Hollænder (2003), Carl Orff´s korværk
"Camina Burana" (2004)). Med nogle af
tidens største og mest anerkendte
operasangere, orkestre og dirigenter gøres
aftenen til en uforglemmelig oplevelse i
det fri. I forbindelse med de storslåede
operakoncerter kan man enten
forudbestille Teater Hedelands indbydende
picnickurve eller medbringe sin egen. For
virksomheder, der ønsker at skabe en festlig aften for kunder, samarbejdspartnere
eller personale, tilbyder Teater Hedeland
også særlige VIP-arrangementer med buffet og foredrag af kendte opera-eksperter
som optakt til koncerten.

Teater Hedeland, Tranemosevej 8, 2640 Hedehusene, www.teaterhedeland.dk
Kontakt: Høje Taastrup Turistinformation, Telefon 4335 2090
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Astronomi,
arkæologi,
kulturhistorie
Museet på Kroppedal giver med sin vidun-

Turen til museet kan udvides med en gåtur

derlige placering ved Vestskoven en oplagt

til Ole Rømers gamle observatorium, eller

mulighed for at kombinere en skovtur med

en tur igennem landsbyen Vridsløsemagle,

en kulturhistorisk oplevelse i smukke

der giver et godt indtryk af, hvordan lands-

omgivelser. En udflugt vil blandt andet

bylivet var i 1700-tallet. Der er enten

kunne byde på en særlig omvisning i

mulighed for at bestille mad på museet på

museets permanente udstillinger, hvor I vil

forhånd eller for at medbringe picnickurve,

blive indviet i, hvordan den verdens-

som kan nydes i området med en fan-

berømte danske astronom Ole Rømer

tastisk udsigt over marker og skov.

opdagede og målte lystes hastighed i
1676. Museet byder desuden på spændende særudstillinger hele året.

Museet på Kroppedal, Kroppedals Alle 3, 2630 Taastrup,
Telefon 4330 3000, Kontakt: Lars Buus
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Fortællinger fraFortællinger
fortiden fra fortiden
Kender du historien om det område, som

fortæller historier om både nye erhvervsom-

jeres virksomhed ligger i? Den lokalkendte

råder og gamle sagnomspundne landsbyer.

historiker Else Trier har et stort kendskab til
lokalhistorien i Høje-Taastrup og kan fortælle

Både foredrag og byvandringer tilpasses

interessante historier om lige præcis det

jeres ønsker til, hvad I helst vil høre om, og

område, som jeres virksomhed ligger i.

hvor lang tid I vil bruge. Else Trier er cand.
mag i historie, dansk og datalogi og har

Fortællingerne kan enten afholdes i et

blandt andet skrevet bogen ”Høje-Taastrup

mødelokale som et power-point foredrag

Kommune i fortid og nutid”.

eller som en mere aktiv byvandring, hvor
Else Trier viser rundt i lokalområdet og

Kontakt: Else Trier, Telefon 4399 0552
Mail: e_trier@worldonline.dk

Praktiske informationer
Praktiske informationer
Høje-Taastrup Kommunes

Vikingelandsbyen

Tel: +45 43 35 28 43

Biblioteker

Ledøjevej 35

www.taastrup-kulturcenter.dk

Selsmosevej 2

DK-2620 Albertslund

DK-2630 Taastrup

Tel: +45 43 64 20 29

Taastrup Medborgerhus

Tel: 43 35 20 00

www.vikingelandsbyen.dk

Køgevej 71

bibliotek.htk.dk

DK-2630 Taastrup
Taastrup Amatørscene

Tel: +45 43 35 27 90

Øvrige
seværdigheder

Fredensvej 1

www.medborgerhus.dk

Byhistorisk Samling og Arkiv

Tel: +45 43 5218 00

Hedehuset

Blaakildegaard

www.t-as.dk

Hovedgaden 371

DK-2630 Taastrup.

Skolevej 54
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DK-2640 Hedehusene

DK-2630 Taastrup

Taastrup Kulturcenter

Tel: +45 43 35 37 00

Tel: +45 43 35 36 10

Poppel Allé 12

www.hede-huset.dk

www.htkarkimus.dk

DK-2630 Taastrup

Æblemuseum: Pometet

Bed & Breakfast

Restaurant El Patio

Den Kongelige Veterinær- og

Gert Lauridsen & Elisabeth

City 2, 123

Landbohøjskole

Heiberg

DK-2630 Taastrup

Agrovej 1

Ole Rømersvej 58

Tel: +45 43 71 47 73

DK-2630 Taastrup

DK-2630 Taastrup

Tel: +45 35 28 21 76

Tel: +45 43 99 80 15

www.pometet.kvl.dk

Restaurant Ming Garden

Østerparken 20
Bodil og Erik Bergman

DK-2630 Taastrup

Hoteller

Ole Rømersvej 21

Tel: +45 43 99 40 76

Quality Hotel, Høje Taastrup

DK-2630 Taastrup

Carl Gustavs Gade 1

Tel: +45 43 99 75 02

DK-2630 Taastrup

Sport
Big Bowl Taastrup

Tel: +45 43 99 77 66

Øvrige restauranter

Tilbyder både bowling, spis-

www.choicehotel.dk

Restaurant Capriccio

ning, underholdning og dans.

Græsk & Italiensk

Taastrupgårdsvej 10

Taastrup Park Hotel

Køgevej 64

DK-2630 Taastrup

Brorsonsvej 3

DK-2630 Taastrup

Tel: +45 70 10 72 07

DK-2630 Taastrup

Tel: +45 43 71 05 77

Tel: +45 43 71 18 19

Golfklubben Hedeland
China House

Stærkendevej 232 A

Hotel Svalen

Køgevej 76, stuen

DK-2640 Hedehusene

Roskildevej 251

DK-2630 Taastrup

Tel: +45 46 13 61 88

DK-2620 Albertslund

Tel: +45 43 52 11 45

www.hedeland-golf.dk

Tel: +45 43 64 95 51
Restaurant Chinh Hua og

Shopping

Wittrup Motel

Restaurant Mongolian Barbecue

City 2

Roskildevej 251

Høje Taastrup Boulevard 27

www.city2.dk

2620 Albertslund

DK-2630 Taastrup

Tel: +45 43 64 95 51

Tel: +45 43 99 62 88 / +45 43

Taastrup Stationscenter

www.wittrupmotel.dk

71 26 82

www.taastrupstationscenter.dk

Da Marco Al Casaletto

Hedehusene - Hovedgaden

Dorphs Allé 7
DK-2630 Taastrup

Taastrup Bymidte - Køgevej

Tel: +45 43 71 50 05

www.taastrupbymidte.dk
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Høje-Taastrup Turistinformation

Firmaudflugter i Høje-Taastrup

Høje Taastrup Boulevard 20

Udgivet af Høje-Taastrup

DK-2630 Høje Taastrup

Turistforening

Tel.: +45 43 35 20 90

December 2003

www.hojetaastrup.dk

3500 eksemplarer
Fotografer: Ole Rasch, Martin

Høje-Taastrup Kommune

Mydtskov Rønne, Thomas

Bygaden 2

Breinstrup, Erling Pultera, Klaus

DK-2630 Høje Taastrup

Sletting, Høje-Taastrup

Tel.: +45 43 35 20 90

Turistforening.

www.htk.dk
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