
Husum och Helgoland

BESKRIVNING

Husum och Helgoland

4 dagar

Det är ett säreget landskap som möter oss i norra

Tyskland. Här finns det mäktiga gröna marsklandet, de

pittoreska gårdarna med sina höga halmtak, samt

kilometerlånga vita sandstränder och intressanta städer.

Vi gör även en spännande utflykt till den märkliga lilla ön

Helgoland som 70 km ut i Nordsjön reser sig

majestätiskt med sina branta röda klippor ur havet.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Bussresa i modern helturistbuss med alla

bekvämligheter. Övernattning i dubbelrum med dusch

och wc. Halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m.

frukost dag fyra. Utflykter enligt programmet och

båtresa till Helgoland. Färje- bro- och vägavgifter,

serviceavgifter, moms samt reseledarservice.

Eventuella övriga inträden tillkommer. Vi förbehåller oss

rätten att ändra i programmet då färjan till Helgoland ej

går vid stark vind.



Dag 1  Hemorten - Husum

Via våra anslutningsorter och Öresundsbron åker vi över de danska öarna till Rödby. Här tar vi färjan över till Puttgarden

och Tyskland. Färden fortsätter via hamnstaden Kiel till Rendsburg. Här tar vi oss över Nordsjö kanalen med hjälp av

den svävande färjan som hänger i liner från högbron. Överfarten tar inte två minuter men är ändå en upplevelse man

sent glömmer. Vi kör sedan vidare norrut mot den gamla staden Schleswig där vi gör en promenad och får lite tid att

strosa runt. Dagens slutmål är nu nära, det är den trevliga hamnstaden Husum. Här ska vi bo centralt tre nätter på 

Hotel Osterkrug. Cirka 40 mil.

Dag 2  Helgoland

Efter en tidig frukost åker vi till den vackra, lilla, charmiga fiskebyn Büsum där vi stiger ombord på färjan. Ombord finns,

förutom ett härligt soldäck, bl.a. cafeteria och restaurang. Som en vacker silhuett börjar snart Helgolands röda klippor att

resa sig ur havet. Helgoland är bara 1.700 meter lång och 600 meter bred och reser sig med branta klippor 70 meter

över havet. Ön har haft en stormig historia och tillhört både Danmark, England och sedan 1890 Tyskland. Ön är också

så liten att man inte får ha biltrafik här. Vi vandrar runt och får se det rika fågellivet och njuter av de vackra

klippformationerna. Härefter lockar det säkert med lite billig shopping eftersom Helgoland ej är med i EU och därför är

tullfritt område. Fyllda av alla intryck återvänder vi på eftermiddagen till fastlandet och Büsum för vidare färd till vårt

hotell i Husum.

Dag 3  Nordfriesland

Efter frukost åker vi söderut till Friedrichstadt. Staden grundades på 1600-talet av Friedrich III och holländska

religionsutövare. Detta har förstås satt sin prägel på stadssiluetten som stoltserar med både en Remonstrantkyrka och

många vackra gavelhus. Vi får inte heller glömma de många kanalerna som förhöjer stadens charm ytterligare. Turen

fortsätter sedan via Tönnings oändliga vallar ut på halvön Eidersted där vi besöker världens största sandlåda som den

breda stranden i St Peter Ording brukar kallas. Vi följer kusten norrut längs marsklandets säregna landskap, skapat av

människan och tidvattnet. Här ser vi gårdarna med den typiska höga takkonstruktionen som var en bra tillflyktsort vid

översvämningar. Vi avslutar dagen med middag på bryggeriet i Husum. 

  

Dag 4  Husum - Hemorten

Vi lämnar idag Husum och tar oss upp till gränsstaden Flensburg. Här har man lyckats kombinera det traditionella med

det moderna i en väl avvägd mix och vi tar oss tid till att utforska staden och det breda shoppingutbudet. Man kan bland

annat se den gamla tullbyggnaden där sjöfartsmuseet och Tysklands enda rommuseum huserar. Här visar man hur

handeln med socker och rom gick till mellan Flensburg och Karibien. Vi fortsätter sedan till Burg där vi besöker

Fleggaard. Här börjar vi med en vinprovning så vi kan prova oss fram till vilka viner vi ska köpa. Vår ciceron hjälper

förstås till att guida oss till rätt sorter beroende på vad vi önskar även om det gäller andra sorter än de vi provat. Härifrån

är det inte långt till Puttgarden där vi tar färjan till Danmark för vidare färd över Öresundsbron till Skåne. 



HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


