
PRAKTISKE OPLYSNINGERØ-hop i Vadehavet 3 dage
  Rømø, Sylt, Helgoland og Föhr
Sylt (eller Sild) kender vi for det eventyrlige landskab 
med fine sandstrande, blomstrende heder og Vadehavet. 
Helgoland er begunstiget af et mildt klima takket være 
Golfstrømmen. Föhr rummer charmerende landsbyer, 
diger og millioner af trækfugle. Den danske Kong Christian 
VII og Dronning Caroline Mathilde ejede tidligere en 
sommerresidens på øen, hvor blandt andre H.C. Andersen 
ferierede. På denne tur oplever du hele 4 fantastiske øer på 
kun 3 dage.

1. dag - Rømø og Sylt
Vi kører mod Rømø med lille pause undervejs. Kl.10.30 sejler 
vi fra Rømø til Sylt. Under overfarten nydes morgencomplet.
På Sylt stiger den dansktalende guide på bussen. På rundturen 
ser vi den populære Vadehavs-ø fra første parket. Vi gør ophold 
i Westerland med tid til frokost. Derefter fortsætter turen 
rundt i det eventyrlige landskab med store kontraster fra de 
fineste sandstrande med blå- og hvidstribede strandkurve til 
blomstrende heder og maleriske småbyer. Om eftermiddagen 
kører vi ombord på biltoget og kører over den 11 km lange 
Hindenburgdæmning til vort hotel i Niebüll, hvor vi bliver 
indkvarteret og spiser til aften.

2. dag - Helgoland
Efter morgenbuffeten kører vi langs kysten til Büsum, hvorfra vi 
sejler til Helgoland. Undervejs serveres der kaffe og brød. Vi får 
omkring 4 timers ophold på den sagnomspundne røde ø, som 
rejser sig 61 meter over havet ca. 70 km fra fastlandet. Øen har 
en interessant historie med bl. a. en dansk fortid. Helgoland er 
1,7 km² stor og har 1472 indbyggere, men sommeren igennem 
er der mange besøgende hver dag. Helgoland er med mere end 
1.600 solskinstimer et af de solrigeste steder i Tyskland, og på 
grund af en gren af Golfstrømmen kan selv eksotiske planter 
overleve udendørs om vinteren. Der er mulighed for at gøre 
toldfrie indkøb, inden vi sidst på eftermiddagen sejler tilbage 
til Büsum. Ombord får vi eftermiddagskaffe med kage og når 
tilbage til vort hotel til sen aftensmad. 

3. dag – Föhr
Dagens sejltur går fra Dagebüll til Föhr, som er den næststørste 
tyske ø i Nationalparken Vadehavet – Unescoarv siden 2009 - og 
den 5. største i Tyskland. Øen har 16 småbyer, omkring 9.000 
indbyggere og en 15 km lang sandstrand. Her venter vor lokale 
bus og dansktalende guide for at tage os med på en 2-timers 
rundtur. Der bliver tid på egen hånd i Wyk, hvor der er et stort 
udvalg af restauranter, caféer og butikker og i øvrigt flere 
spor fra danskertiden. Tag evt. en slentretur langs den smukke 
strandpromenade, inden vi midt eftermiddagen sejler tilbage 
til Dagebüll. Herefter fortsætter vi mod vore hjembyer med 
forventet ankomst midt på aftenen.

Afrejse/hjemkomst:  Opsamlingsrute:
27/08 - 29/08 A

Pris for 3 dage: Kr. 3.295,-
Tillæg for at bo alene 
i dobbeltværelse: Kr. 575,-

I prisen er inkluderet:
2 x Hotelovernatninger
2 x Morgenmad
2 x Aftensmad 
Morgencomplet 1. dag
1 x Kaffe og brød på overfarten til Helgoland
1 x Eftermiddagskaffe med kage
Busrundtur med lokal guide på Föhr
Sejltur til Sylt
Togtur fra Sylt til Niebüll
Sejltur til/fra Helgoland
Sejltur til/fra Dagebüll 
Guide på Sylt

Valuta: Euro

Bemærk: 2.- og 3. dagen kan skifte plads af 
vejrmæssige grunde.

Hotellet:
Hotel Niebüller Hof
Hauptstrasse 15
25889 Niebüll
Tlf.: 0049 4661 60 80 01
Hotel info: Hotel Niebüller Hof er et privatejet, 
gæstfrit hotel, der ligger centralt. Værelserne 
er udstyret med bruser/toilet, hårtørrer, 
telefon, fladskærms-tv og wifi.

HELGOLAND

3 dage

3.295,-


