Danmark Rundt 6 dage
Nu i samlet udgave

Som opfølgning på de 3 tidligere afsnit af Danmark Rundt,
hvor vi har besøgt Jylland, Fyn, Møn, Falster og Sjælland,
slutter vi nu af med en samlet udgave af turene.
Vi tager i år afsted på det sidste afsnit, hvor vi blandt
andet skal besøge Grenen, Mennesket ved Havet i Esbjerg,
Møns Klint og København. Rejsen vil byde på en vifte af
oplevelser, som også i år går gennem ferieområder med
kyster, fjorde, småøer, søer, skove, høj himmel og store
vidder.
På denne tur er der luft i programmet til at improvisere. Er
vejret fantastisk, holder vi flere pauser til udendørs aktivitet,
og skulle der mod forventning være gråvejr, indretter vi os
efter det.

1. dag - Lille Vildmose og Skagen
Turen går mod østkysten, vi finder et passende sted undervejs
til kaffe og rundstykke ved bussen. Herfra kører vi langs fjorden
gennem Øster Hurup til Lille Vildmose, hvor vi skal på en
guidet tur i elgenes land. Rundturen i området er lukket for
offentligheden og kan kun køres med guide. Turen giver indblik i
naturgenopretningen i mosen samt mulighed for at opleve krondyr
og elge.
Efter besøget kører vi til Egense og sejler med færgen til Hals.
Vi finder et godt sted, hvor vi kan nyde vore frokostpakker. Vi
fortsætter langs kysten forbi Asaa, Frederikshavn og videre til
Grenen. Herefter til Skagen, hvor vi laver et lille ophold. Dernæst
går turen til Hirtshals, hvor vi bliver indkvarteret og spiser
aftensmad.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afrejse/hjemkomst:		Opsamlingsrute:
19/06 - 24/06
C
Pris for 6 dage:
Tillæg for enkeltværelse:

Kr.
Kr.

6.095,1.100,-

I prisen er inkluderet:
Kaffe og rundstykke 1. dag
1 x Frokostpakke 1. dag
5 x Hotelovernatninger
5 x Morgenmad
5 x Aftensmad
1 x Kanalrundfart
1 x 2-retters middag på 6. dag
Færgeoverfarter
Udflugter ifølge programmet
Hoteller:
19/06 – 20/06
Skaga Hotel Hirtshals
Willemoesvej 1
9850 Hirtshals
Tlf.: 98 94 55 00
20/06 – 21/06
Billum Kro
Vesterhavsvej 25
6852 Billum
Tlf.: 75 25 82 00

3. dag - Mennesket ved Havet samt Øhavet med broer og færge
Turen fortsætter mod Esbjerg, hvor vi stopper ved Mennesket ved
Havet. Videre mod Ribe, Højer og Møgeltønder og derefter tværs
over Sønderjylland til Kruså og langs med Flensborg Fjord. Vi
passerer Dybbøl Mølle undervejs til Sønderborg, hvor der er udsigt
til slottet, inden vi når færgen Fynshav-Bøjden. Herfra videre til
Fåborg, langs vandet og gennem de ægte sydfynske landsbyer til
skipperbyen Troense på Tåsinge. Her bliver vi indkvarteret og spiser
aftensmad.				
		
4. dag - Øerne og Møns Klint
Efter en god nattesøvn fortsætter vi turen ad kystvejen via
Troense og Vindeby og fortsætter over Langelandsbroen til
færgen Spodsbjerg-Tårs. Herfra går turen gennem charmerende
landsbyer østpå hen over det flade Lolland til Maribo, videre over
Guldborgsund, Farø og Bogø til Møn med besøgspause på Klinten.
Fra Stege følger vi kysten til Køge, hvor vi overnatter.

21/06 – 22/06
Hotel Troense
Strandgade 5
5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 54 12
22/06 – 23/06
Hotel Niels Juels
Toldbodvej 20
4600 Køge
Tlf.: 56 63 18 00
23/06 – 24/06
Hotel Højbysø
Ellingebjergvej 1
4573 Højby
Tlf.: 70 20 11 33

5. dag - København og Nordsjælland
Efter morgenbuffet kører vi til Danmarks hovedstad. I København
skal vi på en orienterende byrundtur og kanalrundfart samt
holde frokostpause i området omkring Nyhavn. Vi fortsætter ad
strandvejen langs Danmarks mest kendte kyststrækning forbi
Hellerup, Vedbæk, Rungsted, Helsingør, Hornbæk til færgen i
Hundested. Herfra sejler vi til Rørvig og kører videre til Hotel
Højbysø, hvor vi bliver indkvarteret og spiser aftensmad.

2. dag - Hvide Sande og Blåvand
Efter morgenmaden passerer vi badebyen Løkken, fortsætter til
Hanstholm og gennem Nationalpark Thy til Agger, hvorfra vi sejler
med den lille færge til Thyborøn. Herefter kører vi langs Nissum
Fjord til Thorsminde og Hvide Sande, hvor vi holder frokostpause. Vi
nyder den enestående udsigt over stråtækte gårde, frodige enge og
Ringkøbing Fjord undervejs mod Blåvandshuk Fyr, der er 39 m højt
og med en egen barsk charme markerer Danmarks vestligste punkt.
Vi sætter kurs mod Billum, hvor vi skal overnatte.
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6. dag - Hjemkørsel via Bogense
Efter morgenmaden pakkes bussen for sidste gang. Vi kører mod
Korsør, over Storebæltsbroen og via Munkebo til Bogense, hvor vi
nyder en 2-retters middag. Derefter går det mod vore hjembyer.

6.095,6 dage

